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Търново-Сеймен, днес Симеоновград, май 1912 г.
Роза Попова, Васил Гендов и поручик Петър Атанасов, местен любител артист, 
който суфлира на представленията, дадени в града.



Кратко въведение към един театрален мемоар 

За историята на този ръкопис
Изглежда нашият, българският, манталитет не обича прекадено из

пъкващите личности. Или поне трудно ги понася като свои съвременни
ци. Може би това е причината прелюбопитният театрален мемоар на Васил 
Гендов да остане толкова десетилетия непознат на широката публика. Той 
е озаглавен от автора „Страници от развитието на провинциалния театър 
/лични спомени/ от Васил Гендов“. Новото заглавие, използвано за насто
ящата публикация, е на основата на цитат, взет от самия текст. То се наложи, 
Защото авторът използва „провинциален театър“ до голяма степен като си
ноним на пътуваща театрална трупа, а „провинциален артист“ - еднозначно 
на „пътуващ артист“, Докато днес смисълът, влаган в тези думи, е по-разли
чен. Ръкописът е подвързана с канап саморъчно направена папка, съдържа
ща 281 ситно набрани машинописни страници (по около 2700 знака на вся
ка страница и около десетина грубо начертани схеми, публикувани в своя 
оригинален „дизайн“), а всеки лист носи оригиналния автограф на автора. 
При предаването на текста към него са добавени 35 оригинални фотогра
фии от епохата, запечатали някои от действащите лица в мемоарния разказ.

Писан основно в края на 1940-те и през 1950-те1 ръкописът не успява да 
се вмести в идеологическите калъпи на комунистическата епохата въпреки 
наивно-комичните на места старания на автора да се хареса на новите гос
подари. Предаден в началото на 1970-те от неговите наследници в Съюза 
на артистите в България, текстът явно е преценен като негоден за публику
ване и бива инвентаризиран скоро след това в архива на Народния театър 
„Иван Вазов“. За да бъде открит близо 40 години по-късно от театроведа д-р 
Светлана Панчева, завеждащата музея на театъра. На нея и на директора 
на театъра Мариус Донкин трябва да благодарим за възможността да бъдат 
събудени за живот тези мемоарни страници и реабилитиран приносът на 
техния автор в историята на българския театър и култура въобще.

Веднъж обявен за пионер на киното по нашите земи, някой решава, че 
театралната кариера на Гендов като ръководител, режисьор и драматург на 
пътуващи трупи може да остане напълно пренебрегната. А той е отдаден 
на мисията на артиста и на театралното изкуство не по-малко отколкото на 
филмовото. Той е ръководителят на най-дълго работилата без прекъсване

ХПървата публикация на Васил Гендов по тази тема е ранен вариант на част от настоя
щия мемоар, публикуван в сп. „Театър", бр. 2 от 1956 г. под заглавие „Провинциалният 
театър до Балканската война".
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пътуваща театрална трупа (от 1920 до 1938 г.), а нейният зрителски успех 
има решаващо значение за финансирането на всичките му пълнометражни 
кинопродукции и изграждането на стила му като филмов автор. Няколко 
десетилетия поред всяка година - през есента, зимата и пролетта, Гендов 
заедно със съпругата си и група близки приятели и сътрудници, обединени 
в пътуваща театрална трупа, довеждат изкуството на Мелпомена до най- 
отдалечените кътчета на младата българска държава. Именно пътуващите 
трупи са истинските посланици на театъра и културата в дълбоката провин
ция, където живее по онова време 9/10 от българския народ. Чрез тази своя 
дейност Гендов печели парите за финансиране на филмовите си продукции, 
но и изучава в детайли вкуса на публиката, предпочитаните от нея жанрове, 
спецификата на нейните зрителски реакции. Между мелодраматичната сти
листиката на неговите филми и сензационните му театрални постановки 
няма съществена разлика. Някои от кииосценариите му се оказват версии 
на текстове, които той поставя на сцена със своите артисти, част от които 
после се снимат и във филма. Можем да предполагаме, че повечето от автор
ските му пиеси и драматизации са повлияни от стилистиката и тематиката 
на най-популярните чужди филмови продукции, показвани в страната по 
онова време.

С кой Васил Гендов се срещаме в този ръкопис
Авторът на мемоара не прави в него почти никакви препратки към фил

мовата си кариера, а се разкрива като творец, посветен изцяло на театъра. В 
ръкописа има няколко страници, в които Гендов изобличава читалищните 
ръководства от 1920-те и 1930-те години, които в името на личния си тър
говски интерес създават преференциални условия за филмите и все повече 
изтласкват театралните представления от залите, които управляват. В този 
текст той е предан служител на сцената и не прави компромиси със своята 
отдаденост. Гендов не обяснява пряко своите мотиви да напусне трупата на 
Народния театър, на която е член от 1914 до 1920 година и с която играе в 
повече от десет представления, макар и в третостепенни роли. Крайно ам
бициозен, можем да предположим, че той не е бил удовлетворен от бавното 
си издигане в актьорската йерархия, въпреки че дебютира официално в На
родния театър на 17 години, а ненавършил 23 е приет в трупата му. Вероят
но болезнено е преживявал подигравките и пренебрежението към занима
нията си с кино. Особено след създаването на втория си филм „Любовта е 
лудост“ (1917), Когато за него вече е било ясно, че това е неговата съдба.

Важно значение има и фактът, че той получава първия си сериозен ан
гажимент като артист в трупата на Роза Попова, първата голяма българска 
актриса от европейски мащаб, която също не се вписва в тогавашния модел
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на театрална уседналост. От общуването с нея Гендов научава много за ин
тригите, вихрещи се върху първата сцена на царството, а по-късно за петте 
години престой на нея може и сам да ги изпита на гърба си. Покрай Роза По
пова той прави и първите си стъпки като театрален мениджър - първона
чално като администратор на нейния пътуващ театър, а впоследствие, през 
пролетта на 1912 г„ и като директор, макар и за кратко време, на собствена 
пътуваща трупа. Той е наясно с бизнес-модела на този вид културно-твор
ческо предприемачество и открива в него възможност да служи едновре
менно и на двете музи - и на филмовата, и на театралната. Като с приходите 
от сценичните изяви на трупата финансира филмите си, а с техния успех и 
популярност стимулира интереса към представленията на своя театър. Но 
най-същественото в случая е, че чрез практиката си той обосновава оче
видното взаимодействие между театъра и българския игрален филм през 
първите три десетилетия от развитието му. Тези връзки са не толкова есте
тически, колкото организационни, тематични и стилови. Може би най-ва
жната сред тях е общата публика, която обаче не се крепи на посетителите 
на престижните театрални салони, а на почитателите на популярните пъту
ващи трупи. Тази най-широка зрителска аудитория е едновременно наивна 
и взискателна, задоволяването на нейните очаквания е труден процес. Но 
успееш ли да го осъществиш, успехът както на сцената, така и на екрана е 
гарантиран. Фактът, че за десет години през 1920-те Гендов създава седем 
игрални филма, е доказателство не само за упоритост и плодовитост, но и за 
реален диалог между твореца и неговата публика.

Бележки по стила на ръкописа
Васил Гендов не е писател. Той е наблюдателен, интелигентен, четящ и 

пишещ, има остро публицистично перо и жив журналистически рефлекс, но 
не е професионален литератор, няма и претенции да се представя за такъв. 
През живота си е писал стихове, десетки киносценарии, няколко десетки 
драматизации и оригинални пиеси за своите театрални трупи, стотици ста
тии, два обемисти мемоарни текста, но никога не демонстрира литературни 
амбиции. Може да се каже дори, че е небрежен към стила се. Във фразата 
често се натрупват повторения. Някои изречения са прекадено усложнени и 
направо объркани. При подготовката на неговия ръкопис за печат обаче са 
извършени минимални корекции и намеси в автентичния начин на писане 
и изразяване на автора. Убедени сме, че макар и неизгладен, характерният 
разговорен стил в съчетание с директността на изложението и пристраст
ното лично отношение ще бъдат достатъчно увлекателни за съвременния 
читател. И ще им позволи не толкова да „четат“, колкото да „слушат“ истин
ския, неподправен и нередактиран „глас“ на автора.
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За достоверността и фактологичността на разказа
Гендов е автор, който нерядко бива опровергаван. Изместването на вре

мето, Когато е създаден „Българан е талант“, с четири години по-рано е само 
едно от несъответствията в неговите спомени. Те не са резултат на предна
мереност или прекомерно себеизтъкване -  не че му липсва самочувствие, а 
най-вече на лоша памет и страстно отстояване на веднъж заявената гледна 
точка. Неговите мемоари са писани 30-40 години след събитията, в една епо
ха без интернет и възможности за детайлни справки, без сериозно общува
не с други оцелели съвременници, единствено въз основа на собствените 
спомени. Гендов демонстрира изключителна памет за детайли или репли
ки в конкретна ситуация, умее живо да възкресява случки и перипетии, но 
спомените му за дати и хронологична последователност на събития са доста 
неточни. Внимателният читателски поглед ще открие неоправдани скокове, 
криволици напред-назад във времето и пространството, които следват не 
толкова логиката на повествованието, колкото капризния „поток на съзна
нието“ на автора. В този мемоарен текст отново ще бъде повторен рефренът 
за снимането на „Българан е галант“ през лятото на 1910, невъзможността 
на което авторът на обстойните бележки и коментари към тази книга д. н. 
Петър Кърджилов е доказал в своето детайлно изследване за първия бъл
гарски игрален филм върху повече от 700 страници2. Но ценността на мемо- 
арния текст не е в стопроцентовата фактологичност и хронологичност, а в 
предаването на духа и своеобразието на епохата, в изобилието от конкрет
ни детайли за бита, икономиката и антропологията на театралния живот, в 
кинематографично предадения образ на обществото между 1910 и 1940 г., 
които едва ли ще откриете при друг историк на театъра и културата въобще.

Подредбата на спомените
Най-общо повествованието, в което Васил Гендов организира спомени

те си като артист и директор на пътуваща театрална трупа, би могло да се 
раздели на три части. В първата той разказва относително хронологично за 
двете години и двата театрални сезона - от декември 1910 до септември 1912 
г., през които той като актьор и администратор е част от пътуващата трупа 
на актрисата Роза Попова. Втората третина е ахронологична, неособено ор
ганизирана, но увлекателна поредица от есеистично-мемоарни фрагменти, 
посветени на различни теми. Те представляват пъстър низ от случки из би
тието на пътуващите театрални трупи, а успоредно с това пристрастно са 
изложени някои от най-съществените проблеми, с които те са се сблъсква
ли в онази епоха. В основата на разказа и обобщенията са залегнали собст
вените впечатления на автора през близо двете десетилетия, прекарани по

2 Петър Кърджилов. Загадките и времената на „Българан е галант" София, 2017.
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пътищата на Царство България, през които той среща най-различни типа- 
жи, представителни за облика на тогавашното общество.

Третата част става още по-фрагментарна и разностилна, появяват се и 
някои повторения. Тя завършва с осем стоящи сами за себе си текста, оза
главени „приложения“ (за собствените пиеси на Васил Гендов, за работни
ческия театър „Борба“, спомен за поета Димчо Дебелянов и др.). Очевидно 
те са били предвидени за вмъкване на различни места в основния текст след 
неговото одобрение за публикуване, до което обаче не се стига. Сред акцен
тите в третата част е един опит за обяснения от Гендов на какво се дължи 
изключителният успех на двете, според личното му мнение, най-успешни 
постановки на пътуващи трупи в епохата между двете войни. Това са собст
вената му драматизация по романа на Виктор Юго „Клетниците“, започнала 
триумфалното си шествие през 1921 г., и сценичната версия на Матьо Маке
донски по един от първите холивудски звукови филми „Лудият певец” (The 
Singing Fool, 1928) с Ал Джолсън, озаглавена „Съни Бой” и играна в средата 
на 1930-те години. Следва информация за състава и репертоара на трупата 
на Софийски областен театър с директор Матьо Македонски, която реали
зира успешната постановка. Описани са и злощастните срещи на Гендов с 
един, според него корумпиран, високопоставен държавен чиновник, облас
тен управител на Шумен и Плевен през 1930-те и първата половина на 1940, 
убит без съд и присъда в първите дни след 9 септември 1944. Па пръв поглед 
нелогично, след подобен малко страничен сюжет, идва едно връщане към 
началото на века и историята на работническия театър „Борба“, изнасял 
представленията си в социалдемократическия клуб на ъгъла на булевард 
„Христо Ботев“ и улица „Нишка“ (по късно „Найчо Цанов“, днес „Тодор 
Александров“). В него през 1904 г. тийнейджърът Васил Гендов е участвал 
като изпълнител на детски роли, за което получава строго наказание от 
ръководството на Първа мъжка гимназия. Следва нов скок във времето и 
разкази на Гендов за срещите му през 1920-те с едни от големите фигури 
на българския театър Антон Попов (1853-1927), Матей Икономов (1871 — 
1960), Сава Огнянов (1876-1933). Тяхното тежко материално положение е 
аргумент за обвиненията на автора към отговорните фактори в държавата 
и театралния живот (за това той сочи и редица други примери), че не це
нят непокорните таланти, допринесли много за създаването на българския 
театър. Като продължение на тази тема идва историята за създаването на 
първия съюз на артистите в България към клуба на Социалдемократиче
ската партия /тесни/ през 1919 г., в която не са пропуснати славословия към 
Георги Димитров. Подобни спорни от днешна гледна точка верноподаниче
ски жестове правят впечатление в поведението на Гендов от края на 1940-те
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и през 1950-те години. Той е принуден едва ли не всекидневно да доказва 
подкрепата си за комунистическия режим, Защото това е било въпрос на 
оцеляване за него. В едно общество, управлявано с насилие, разчитащо на 
доноси, клевети и публични изобличавания, той има да изкупва много вини 
за своето свободомислие и неспособността си да мълчи като свидетел на 
неправдите, лицемерието и кариеризма.

В крайна сметка се оказа, че личността на Васил Гендов има много пове
че измерения от плоския, макар и достатъчно релефен профил на „предпо
лагаем“ автор на първия български игрален филм (а и на още десетина след 
него, смятани за „посредствени“, макар че през последните 75 години никой 
не ги е гледал, Защото са били унищожени по време на бомбардировките 
над София през Втората световна война). С публикуването на този необик
новен мемоар разчитаме всеки сам да си създаде представа какъв човек е 
бил Васил Гендов, след като се запознае, ако има желание за това, с пълния 
обем на текста от интернет страницата на издателството www.fi.mtasy.info.

Александър Донев
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К О Г А Т О  А Р Т И С Т И Т Е  С Е  Г Р И М И Р А Х А  Н А  С В Е Щ И
Страници от развитието на провинциалния театър 

(лични спомени)

В периода между 1907 и 1910 год. в град Русе е сформиран любител
ски театър, в който като артисти участват местни граждани, предимно чи
новници и учители. Театърът играе на големи промеждутъци до 1-2 пъти 
месечно и то само през зимния сезон. Представленията най-често се да
ват в еврейския салон3, който отстои на значително разстояние от центъра 
на града, където има малка и не особено подредена сцена, образувана от 
една съседна до салона стая, повдигната на практикабели4. Салонът на „До
ходното здание"5, където сцената е доста обзаведена с декори и реквизит, 
дори богата от тогавашно гледище, е бил почти недостъпен за любителския 
театър поради обстоятелството, че наемът е бил твърде голям за слабите 
материални възможности на любителите артисти.

В състава на театъра влизат местни сили -  актьори-любители и едно
временно чиновници в държавните и общински учреждения. Тук е Робер- 
тович6, който е режисьор-артист, чиновник в Народната банка, Пъшо Кожу- 
харов, който е чиновник в общината, жена му Цанка Кожуха рова, домакиня, 
Христо Илиев*, който има вече прозвището на професионален артист, по
неже се издържа изключително от участието си в театъра и във вечеринки 
и забави, организирани от разни дружества и организации. Всички остана
ли от състава на любителския театър са били по-малко активни в живота 
на театъра. Първите четирима са основният камък и стълб на любителския 
театър и упорито са подпомагали неговото съществувание, Защото много 
често с лични свои средства и личен театрален реквизит са подържали жи

3 Салонът на Еврейското читалище в Русе, намирало се тогава на днешната улица 
„Рила".
4 Практикабли -  подиуми с различни размери и конструкции, посредством които се из
граждат сценични пространства в театрите, кинопавилионите и телевизионните студия.
5 Внушителна и емблематична сграда в центъра на Русе, построена в периода 1898- 
1902 по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк и впоследствие обявена за 
паметник на културата. Днес в нея се помещава Драматичен театър „Сава Огнянов" 
(Русе), а Голямата й зала често се ползва от трупата на Русенската опера.
6 Александър Робертович -  член на пътуваща театрална трупа на Матей Икономов 
„Съвремен театър", един от основоположниците на Градския театър в Русе, чийто пръв 
артистичен ръководител става.
* За всички имена, заглавия на пиеси и театрални трупи, отбелязани с число или звез
дичка, може да бъде открита допълнителна информация в показалеца накрая на кни
гата.
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вота му. В този период се играят пиесите: „Великият Галеото"7, „Геновева"8, 
„Железарят"9 и други някои едноактни комедии и драми.

В 1908 год. към любителския театър се образува комитет, в който ак
тивно влизат лицата: Трифон Трифонов10, писател, общественик и едновре
менно съдържател на хотел; Кънчев, председател на частна банкерска къща 
в града и същевременно общински съветник. Справедливо ще бъде, ако 
кажа, че влизането на Кънчев в комитета на театъра поставя същинското на
чало на русенския театър. Кънчев се ангажира изцяло с организирането на 
театъра, както и с неговата материална подкрепа, като издейства в началото 
една малка помощ във форма на субсидия от Русенската община. Кънчев 
се застъпва за театъра, агитира за него, действа за неговото развитие, както 
и за подобрението на неговия състав, като предлага да се потърсят вече и 
хора отвън -  професионални артисти.

Кънчев издейства също за представленията на любителския театър да 
се отпусне салонът на „Доходното здание", който дотогава е бил достъпен 
само за местните организации и дружества, както и за гостуващия през ля
тото Софийски Народен Театър11. Към 1910 година любителският театър е 
вече настанен в „Доходното здание", където разширява своята дейност с 
това, че представленията зачестяват, съставът е увеличен, макар и с местни 
сили, но русенци вече гледат редовно представления всяка събота и неде
ля, както и в празничните дни, и то в една нова обстановка и значително 
обогатена сцена пред това, което беше еврейският дом. Разбира се, че и 
тук още реквизитът е личен, на артистите, който се носи от домовете или се 
измолва от някои познати семейства, които имат благоприятни отношения 
към театъра и които за тази си услуга получават безплатни билети.

Подчертавам думите „благоприятни отношения", за да дам една ха
рактеристика на времето и хората, които в болшинството си все още имат 
отрицателно становище към проявите на театъра, смятайки, че ще бъдат 
унижени и оскърбени, при това не само те, но и някои техни дребни къщни 
принадлежности, дори при най-ограничения си досег с хората от театъра.

7 „El gran Galeoto" (1881) -  пиеса в 3 действия от испанския драматург Хосе Ечегарай- 
и-Ейсагире,
8 „Genoveva" (1843) -  пиеса (трагедия) от германския поет и драматург Кристиан 
Фридрих Хебел.
9 „Le Maitre de forges" (1882) -  роман от френския писател Жорж Оне (Georges Ohnet, 
1848-1918).
10 Трифон Трифонов (1866-1926) -учител в Русе, автор на статии, стихове, разкази, 
драми.
11 Със заповед на министъра на народното просвещение д-р Иван Д. Шишманов от 
1.1.1904 бива основана държавна драматична трупа, наречена Български народен 
театър.

12



В съзнанието на тогавашната провинциална театрална публика артистът, 
дори професионалният такъв, се доближава повече до понятието цирков 
артист. Артистът се движи само в своя кръг, той няма и най-малкия достъп 
дори до обикновените еснафски среди. За контакти с по-горните съсловия 
не можеше и да се мисли, Защото те бяха обградени от китайска стена, зад 
която думата артист беше недостъпна. Освен в случаите, Когато трябваше 
да се отправи обидна шега към някой обикновен човек или той да бъде 
негативно охарактеризиран посредством нелепо сравнение.

В центъра на този относителен подем на театъра все пак стои образът 
на Кънчев. Видимо пристрастен към развитието на театралното дело в своя 
град, той започва да внушава на общинския съвет необходимостта от съз
даването на постоянен общински театър, в който да бъдат привлечени и 
външни лица, професионални артисти. Въпреки голямата спирачка, която 
Кънчев има в лицето на Трифонов, който като касиер на комитета огранича
ва и най-малките разходи около театъра, все пак Кънчев успява да се нало
жи и в пролетта на 1910 год. се създава „Русенски Общински Театър"12 със 
седалище Русе и обсег на действие в целия русенски окръг. Нещо повече 
-  като седалище на новия русенски театър се определя самото „Доходното 
здание". Тук вече са привлечени и професионални артисти13 от пътуващи
те тогава малки театрални трупи като: Павлина Обрешкова, Тодор Обреш
ков14, Надежда Караиванова-Каблешкова15, Елена Йорданова16, Харалампи 
Йорданов17, Щилиян Попов18, Емилия Попова19, а малко по-късно и Живко 
Оджаков20-  като артист на първи роли и художествен ръководител.

Отначало театърът развива оживена дейност и заслужено получава мо
ралната и материалната подкрепа на Русенската община и местното граж

12 Русенски драматичен театър -  между 1907 и 1910 в града функционира любителска 
трупа, която през 1910 става професионална.
13 По-голямата част от биографичните данни за актьорите и театралните дейци, спо
менати от Васил Гендов в настоящия ръкопис, които могат да бъдат намерени в края 
на книгата, са почерпани от „Енциклопедия на българския театър" (2005, 2008, ИК 
Труд).
14 Павлина и Тодор Обрешкови -  семейство актьори, започнали пътя си в Русенския 
общински театър (1910).
15 Надежда (Надя) Караиванова-Каблешкова -  актриса в Народния театър (1908— 
1912).
16 Елена Йорданова-Гринберг Христова -  актриса, известна с псевдонима Клодинето.
17 Харалампи Йорданов -  започва актьорската си кариера в малки пътуващи театрал
ни трупи,
18 Щилян Стоянов Попов (1891-1968) -  актьор и театрален деец.
19 Емилия Попова (Емилия Димитрова Арнаудова, 1893-1977) -  започва артистичната 
си кариера през 1909 в частния пътуващ театър „Смях и сълзи” на Антон Страшими- 
ров.
20 Живко Г. Оджаков (1884-1951) -  актьор, режисьор, театрален деец.
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данство. Но вътрешно, организационно, театърът е в разложение. Живко 
Оджаков проявява диктаторски наклонности, чувства се пълновластен гос
подар, поведението му спрямо артистите е грубо, той се налага, своевол
ничи, взаимоотношенията между него и състава на театъра се влошават и 
изострят. Въпреки това на първо време той успява да спечели доверието на 
комитета и Русенската община, които пред мисълта да го не загубят, са тър
пели всичко, затваряли са очи пред грешките му, въпреки многократните 
оплаквания на целия актьорски състав.

В такава атмосфера театърът продължава своя живот до лятото на 1910 
год., Когато се оказва в пълно разложение и репетициите се преустановяват. 
Съставът излиза с изложение до комитета и общината, в което иска сменя
ването на Живко Оджаков от ръководния му пост. В същото време Кънчев 
влиза във връзка с голямата драматическа актриса Роза Попова21, която е в 
София, и я поканва за режисьор-ръководител на Русенския общински теа
тър.

Роза Попова приема поканата и заедно със своя другар Стоян М. По
пов22, известен детски писател, заминава за Русе, където застава начело на 
театъра. Там тя започва работа със заварения артистичен състав, като Живко 
Оджаков остава артист на първи роли, а Стоян М. Попов се включва като 
артист. Малко по-късно към състава на театъра се присъединява и стажант- 
артистът от Софийския Народен Театър Владимир Кирчев23, които също за
минава за Русе.

Новото положение обаче не задоволява болезненото честолюбие на 
Живко Оджаков и той започва подмолна борба срещу новия режисьор на 
театъра Роза Попова. Започват и репетициите. Раздават се пиесите „Дама
та с камелиите"24, „Родина"25, „Лудетина"26. Но вътрешните раздори, пре
дизвикани от Живко Оджаков, пречат на подготовката, репетициите често 
биват преустановявани за неопределено време, умишлено се забавя офор
мяването на вече готови за представяне пиеси. В крайна сметка резултати 
налице няма. Ето защо комитетът се вижда принуден да постави ребром

21 Роза Попова (1879-1949)-Театрална актриса, наричана „българската Сара Бернар", 
режисьорка и педагожка.
22 Стоян Михайлов Попов (1866-1939) -  един от големите поети в българската детска 
литература от началото на XX век, популярен с псевдонима си Чичо Стоян.
23 Владимир Илиев Кирчев -  започва сценичната си кариера през 1910 в Русенския 
общински театър.
24 „La Dame aux camelias" (1848) -  роман от Александър Дюма-син (1824-1895), адап
тиран от автора си в едноименна пиеса, играна за първи път през 1852.
25 „Heimat" (1893) -  пиеса (драма) в 4 действия от немския белетрист и драматург Хер- 
ман Зудерман (Hermann Sudermann, 1857-1928).
26 „Сорванец" (1888) -  комедия в 3 действия от руския драматург Виктор Александров.
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въпроса: или театърът да открие своя сезон, или да се разформирова.
За премиера на театъра е била определена пиесата „Дамата с камели

ите", в която Живко Оджаков играе главната роля на Арманд Дювал. Той 
използва това положение, за да тероризира театъра с цел да предизвика 
оставката на Роза Попова и по този начин да се наложи отново като ръково
дител. Роза Попова е характерна жена [жена с характер] и не търпи вмеша
телство в нейната работа. Още по-малко тя може да търпи вмешателството 
и своеволията на Живко Оджаков, дори Когато той дни преди премиерата я 
заплашва, че ще напусне театъра. Още повече, че Роза Попова вече е имала 
установено мнение за качествата на Оджаков като артист, които тя поставя 
под рубриката „съмнителни".

Роза Попова обича борбата, но честната и открита борба. Затова с всич
ки сили се противопоставя срещу подмолната дейност на Живко Оджаков, 
Докато в края на м. Декемврий271910 год. тя открито поставя пред комитета 
въпроса: или тя, или Живко Оджаков -  като същевременно си подава остав
ката като артист и режисьор. Комитетът е смутен, Защото знае, че името на 
Роза Попова няма да бъде лесно заменено и че голямата актриса може да 
допринесе твърде много за развитието на Русенския общински театър. На 
нея обаче й се поставя въпроса кой ще заеме мястото на Живко Оджаков и 
кой ще застъпи ролята на Арманд Дювал в предстоящата премиера на „Да
мата с камелиите". Роза Попова поставя условието да й се предостави малко 
време, за да обсъди положението и намери заместник на Живко Оджаков.

През това време аз бях в София, свободен, Защото след завръщането ми 
от Виена през пролетта на същата година, Когато се произвеждаха изпити в 
Народния театър, аз бях ангажиран със създаването на първия български 
филм „Българан е галант"28 и пропуснах срока, за да кандидатствам в изпи
тите за артисти при Народния театър в София, та трябваше да чакам след
ната година, за да се явя наново. Към края на м. Декемврий същата година 
аз получих телефонна покана от Роза Попова. В телефонния разговор, който 
проведох с нея, узнах, че има едно вакантно място за актьор на първи роли 
в русенския театър. Същевременно ме запита какви роли играя и след като 
й отговорих, че съм драматически артист на героични роли, а също и такива 
на любовник, тя ми предложи да постъпя веднага в театъра. За мен пока-

27 Водени от желанието да позволят на читателя да се потопи колкото се може по- 
дълбоко в духа на времената, описвани в настоящите мемоари, издателите умишлено 
запазват част от авторовия правопис, който очевидно не е съзвучен със съвременните 
правила в тази област.
28 Съобщенията в периодичния печат недвусмислено свидетелстват, че премиерата на 
първия български игрален филм „Българан е галант" се е състояла на 12.1.1915 в софий
ското кино „Модерен театър", като се предполага, че той е бил заснет през лятото или 
ранната есен на 1914.
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Васил Гендое в ролята на „Дявола" (Der Teufel) 
от пиесата „Любимецът на Боговете"

Пощенска картичка до сестрата на Васил Гендое, Бонка, от 24 февруари 
1910 г ., най-вероятно от Виена от представление по време на обуче
нието му в театрално училище „Ото".
Надпис на гърба: „Др. Боне, моите поздрави от ролята ми „Дявола".
Твой бр. Васил. Из пиесата „Любимецът на боговете"
(Пиесата най-вероятно е The Darling ofthe Gods (1902) от американските 
автори Дейвид Беласко и Джон Лутър Лонг)
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ната на Роза Попова бе не само навременна, но и полезна, Защото щях да 
получа сериозна практическа подготовка, и то при голям артист, каквато тя 
несъмнено бе. Роза ме запита също дали бих могъл да превъплътя образа 
на Арманд Дювал от „Дамата с камелиите", а аз й отвърнах, че тази роля бе 
една от изпитните ми във Виена. След като узна това, тя настоя да приема 
поканата и веднага да тръгна за Русе, обещавайки ми обширно поле за ра
бота и пътни пари, които щели да бъдат веднага изпратени.

Аз познавах големия артист Роза Попова, познавах я като една от 
„премиерите"29 на Народния театър в София, познавах нейната всестран
на култура и големия замах, с които работеше в Народния театър, където в 
същото време до 1908 год. аз бях драматически ученик и стажант. Големи
ят артист Роза Попова не можеше да не допринесе за развитието на един 
млад артист, ако той бъде редом с нея на сцената.

Няколко дена след разговора ми с Роза Попова аз получих пътните пари 
и в началото на м. Януарий 1911 год. заминах за Русе. Още с пристигането си 
там заварих едно новосъздадено положение, в което театърът бе изправен 
пред разформироване поради непримиримостта на комитета да изключи 
Живко Оджаков от състава. Роза Попова ме посрещна с думите, че не може 
повече да устоява на натиска и предлага да се разформирова театъра. Аз 
обаче й отговорих, че името на Роза Попова е толкова голямо, че може да 
покрие един афиш със своя самостоятелна трупа, която да работи вън от 
рамките на Русенската община.

Това мое предложение видимо ангажира нейната гордост и тя пожела 
да се съберем същата вечер на едно общо заседание, на което да обсъдим 
това предложение, Защото мнозина от артистите, особено тези от тях, които 
бяха местни хора, решително биха се противопоставили на идеята за един 
театър вън от рамките на Русенската община, страхувайки се основателно, 
че подобно решение би могло да повлече тяхното уволнение от градските 
учреждения, в които си вадеха хляба. Същата вечер в едно от помещенията 
на ресторант „Преславски"30, чийто съдържател носеше същото име и който 
беше верен приятел на театъра и голям поклонник на артиста Роза Попова, 
се събра целият състав и се взема едно окончателно решение върху създа
деното положение.

29 В случая терминът означава -  първа, водеща артистка в театрална трупа; примадона.
30 Салон-бирария, построен през 1907 от русенския инж. Тодор Тонев. Първоначал
но е собственост на търговеца Стефан Гъдев, впоследствие бива ползван за заведе
ние от Дома на запасното войнство, известно време функционира като ресторант-би
рария „Преславски". През 1940-те ресторантът се нарича „Иван Марков", през 1950-те 
-  „Кооп" и „Болгар", през 1970-те -  „Потсдам". В наши дни сградата, която е един от 
паметниците на архитектурното наследство на Русе, се нарича Дом на запасното войн
ство и е владение на Съюза на офицерите от запаса.
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Една незначителна на пръв поглед предпоставка има, може би, решава
що значение за изхода на това събрание. Случайно в помещението беше и 
съдържателят Преславски, когото аз виждах за първи път и който като всич
ки русенци знаеше за борбата, която се водеше между Роза Попова и коми
тета. Доловил случайно част от разговора, той се обърна към всички, Докато 
напускаше стаята, и гласно заяви:

-  Не отстъпвайте на капризите на Трифоновци. Вий ще имате подкре
пата на целия град, а от мен ще имате гарантирана храната. Каквото и да 
стане, разчитайте на мен.

Това повиши пониженото настроение, Защото в онова време храната 
беше един от най-важните въпроси при организирането на театралните 
трупи в периода на репетициите. Хотелът също беше от значение, толкова 
повече, че мнозина от артистите живееха на кредит в хотела на Трифонов, 
който добре знаеше, че при един театър, субсидиран от общината, плаща
нето на леглата му е гарантирано.

След излизането на Преславски местният актьор и чиновник в русенска
та народна банка Робертович добави:

-  Това са само думи. Днес обещава, а утре ще остави всички ни гладни. 
Не забравяйте, че утре и Трифонов ще затвори хотела си за артистите. Те са 
само търговци и гледат на нас с добро око дотолкова, доколкото биха имали 
полза от нас.

-Това не е страшно -  възрази Чичо Стоян. -  Аз вече имам предложение 
от един мой добър познат, съдържателя на хотел и гостилница „Шипка", да 
се храним и живеем там на кредит до откриването на сезона,

-  Обаче той е смятал, че ний ще бъдем артисти на Русенския общински 
театър-добави Владимир Кирчев.

-  Вий забравяте, че пред себе си имате името на Роза Попова -  започ
нах възторжено аз, -  което е по-голяма гаранция от това на комитета и об
щината. Всичко онова, което ний бихме получили на кредит, ще го получим 
не Защото нашите имена биха биле гаранция за това, а Защото името на 
Роза Попова ще бъде върху афиша на театъра, а Докато това е така, няма от 
какво да се смущаваме.

-  Това са атестации, които в момента нямат никакво значение -  добави 
шеговито Роза. -  Важното е едно, дали ний всички заедно можем да по
емем един театър вън от подкрепата на общината. Вярно е едно, че ако 
сега отстъпим и се разпръснем, ще оставим в ръцете на комитета оръжие, с 
което той винаги ще налага своето. Които и да дойдат след нас, те ще бъдат 
само общински служители, а не артисти. Най-после можем и да погладува- 
ме, за да се радваме по-късно на големи успехи.
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С изключение на неколцина почти всички приехме с възторг предложе
нието на Роза да се противопоставим на комитета и сами да поемем анга
жимента за създаването на един нов театър, който щеше да излезе с името 
„Русенски Театър" -  Директор Роза Попова. Взе се също решение първо да 
се сондира мнението на съдържателя на хотел „Шипка" дали все още под
държа своето предложение да ни кредитира с храна и хотел, както и да се 
осъществи среща с ръководството на втория театрален салон в града -  този 
при Еврейското читалище, за да се обсъди на нея ангажирането на салона. 
Същевременно трябваше да се направи сондаж и при някои от печатари
те на града, за да ни кредитират с афиши и програми до първото предста
вление. След като получехме отговори на тези именно въпроси, щяхме да 
вземем нашето окончателно решение. Взе се също така и решение всичко 
замислено да остане в тайна до евентуалното появяване на първите афиши.

Комисия в състав от Чичо Стоян, Тодор Обрешков и аз рано сутринта на 
другия ден започна своята работа. Между другото получихме и разреше
нието на Преславски да репетираме безплатно в едно от помещенията на 
ресторанта след 10 часа вечерта, като той сам предложи и паленето на печ
ките да бъде за негова сметка. Това бе от голямо значение, Защото студове
те бяха вече започнали. Въпросът с хотела и ресторанта беше бързо решен, 
както и въпросът с Еврейското читалище, където срещу един минимален 
наем, и то платим след всяко представление, ний ангажирахме салона, като 
читалищната управа обеща да не ни взема наем за репетициите, ако сами 
поемем отопляването на салона. Въпросът с рекламата се оказа по-сложен, 
отколкото предполагахме, Защото нито една от печатниците в града не по
жела да ни изработи афишите и програмите на кредит. Оказа се, че някой от 
заможните русенски граждани трябва да даде лична гаранция пред стопа
ните на печатницата. Направихме няколко несполучливи опита пред някои 
русенски търговци и граждани, които рязко ни отказаха, Докато накрая най- 
изненадващо съдържателят на хотел „Шипка", на когото си спомням само 
малкото име -  Бай Стефан, сам ни предложи да даде гаранцията или в кра
ен случай да заплати сумата.

Няколко дена по-късно новият театър беше сформируван и никой в Русе 
не предполагаше, че репетициите се водеха редовно -  всяка вечер в ресто
ранта на Преславски. Интересно бе също, че никой от комитета не можа да 
долови тази наша „конспиративна" дейност. Дори Трифонов, който при сре
ща на улицата с някой от артистите, които всички се бяха вече преместили в 
хотел „Шипка", често подмяташе:

-  Още ли се навъртате тук? Да му мисли Бай Стефан.
Живко Оджаков също не можа да узнае за репетициите. Една вечер той

19



е подхвърлил на Владимир Кирчев:
-  Ще капнете всички, и Роза ще капне, и пак ще похлопате на комитета. 

Жалко, че това виенско конте, Гендовчето31, ви подведе всички. Роза ще си 
остане само с него, а той сцена в Русе няма да види. И в София Роза си ми
слеше, че ще си разиграва кончето, ама се опари. А в Русе хептен ще загази.

Подхвърленото относно Роза Попова „конче" се отнася до демонстра
тивната й оставка от Народния театър, Когато тя, солидарна с колегите си, 
напусна театъра и единствена не се завърна в него при условията, при които 
другите приеха да се завърнат32.

Едновременно с репетициите се извършваха и някои технически работи 
около театъра и сцената в Еврейското читалище. Много от счупените про
зорци в салона и на сцената бяха неусетно покрити с амбалажна хартия, 
изчистени бяха гримьорните стаи, възстановиха се, и то лично от колегата 
Тодор Обрешков, някои от декорите, които, макар и малко на брой, бяха 
много разнебитени и окъсани, особено проспектите33, които напълно бяха 
загубили първичния си вид. Поправена беше и рампата на сцената, усиле
но беше и осветлението на сцената с два допълнителни шнура, направи се 
нова суфльорна, Защото старата беше почти невъзможна.

С набавянето на реквизита за първата пиеса, „Дамата с камелиите", се 
ангажираха всички, Всеки от нас прие своя дял да достави необходимите 
столове, пердета, покривки, прибори, та дори и костюмите, които просто 
се „измолваха", по-точно е да се каже -  „изпросваха", от разположени към 
театралното дело русенски граждани. Трябва обаче да подчертая, че 90% от 
този реквизит се събираше от учителството в града, което най-отзивчиво се 
отнасяше към нас. По това време в Русе пребиваваше и първият български 
биоскоп на Владимир Петков34, с когото бях в добри отношения. Благода
рение на него получихме обещанието на русенския търговец Геров35 да ни 
услужи, поне за премиерата, с един комплект мека мебел. Едновременно 
с пиесата „Дамата с камелиите" беше раздадена и пиесата „Родина" от Зу- 
дерман, където Роза Попова играеше своята коронна роля -  Магда.

31 Васил Димов [Димитров] Гендов (1891-1970) -  театрален и киноактьор, сценарист, 
режисьор и продуцент на филми, директор на собствена театрална трупа.
32 В началото на месец май 1910 се разбира, че „вследствие конфликта с управление
то" на Народния театър, няколко артисти (Владимир Тенев, Роза Попова, Султана и Вла
димир Николови и др. -  бел. ред.) са се отделили от трупата му, сформирали са отделна 
група под название Нов Народен Театър.
33 Театрални пана в дъното на сцената с изрисувани фонове.
34 Владимир Петков (1875-1921) -  пътуващ цирков артист, първият българин собстве
ник на подвижно кино.
35 Георги П, Геров -  заможен търговец и политик, член на либералната партия на Дра
ган Цанков.
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В пиесата „Дамата с камелиите" главните роли бяха раздадени така:

Останалите и по-второстепенни роли бяха раздадени на местните ак
тьори с оглед на това, че ако те не биха имали възможност да участват в 
една евентуална обиколка, да може да бъдат сменени с местни хора в съ
ответните градове. Тогава, пък и много по-късно, във всички постановъчни 
пиеси на пътуващите провинциални трупи малките роли се раздаваха на 
местни любители в градовете, предимно учителите, които винаги с готов
ност се отзоваваха на подобни покани, а някои дори и предварително пред
лагаха услугите си да участват, разбира се, безплатно. И в следващите пиеси 
ролите бяха раздадени по същата логика.

Наближаваше краят на януари 1911 година, Когато репетициите се прех
върлиха в Еврейското читалище, въпреки големите студове и слабото ото
пление на сцената. Общият ентусиазъм се помрачаваше само от студовете 
и необходимостта да се извърви голямото разстояние от центъра на града 
до Еврейското читалище, което нямаше популярност на театър, а само на 
салон за семейни вечеринки и забави -  нещо, което можеше да се отрази 
върху материалния успех. Още в самото начало на репетициите в Еврейско
то читалище из града се разнесе новината за предстоящите представления 
на новия театър. Всички открито упрекваха комитета и общината, че са до
пуснали работите да стигнат дотам. Комитетът предричаше пълен неуспех 
на начинанието, като имаше предвид лошите условия, при които щеше да 
се представи пиесата, подчертавайки удобствата, предлагани от наличните 
салон и сцена в „Доходното здание". Във всеки случай учителството беше на 
наша страна -  още в периода на репетициите ни се съобщи, че директорът 
на гимназията желае да се организират две-три дневни представления за 
учащите се от гимназията и стопанското училище. Салонът не беше голям, 
но все пак можеше да побере до 600 души с правостоящите, така че две 
дневни представления за учащите се щеше да бъде една значителна мате
риална подкрепа при нашите лоши материални условия. На 8 Февруарий 
1911 год. се появиха първите афиши под името Русенски драматичен театър 
-Директор-режисьор: Роза Попова. Това беше нов удар за комитета. Какво

Маргарита Готие 
Стария Дювал 
Арманд Дювал 
Гастон
Барон Де Варвил 
Ни шета 
Прюданс 
Нанин

Роза Попова 
Тодор Обрешков 
Васил Гендов 
Владимир Кирчев 
Стоян Попов 
Павлина Обрешкова 
Надежда Каблешкова 
Елена Йорданова
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беше нашето учудване, Когато още на другия ден започнаха да се търсят би
лети за премиерата, която бе обявена за 18 февруари. Настроението беше 
повишено, дори един местен вестник назова това начало с думата „подвиг".

На 10 февруари, при една от вечерните генерални репетиции с костю
ми и грим, провеждана при напълно заключени за външни лица врати, се 
съобщи, че г-н Кънчев е навън и желае да говори с Роза Попова от името 
на комитета и общината. Репетицията бе прекъсната и след половин час 
Роза Попова се завърна, като ни съобщи да преустановим работа, Защото 
тя трябва да отиде веднага в общината, където я очаквали. Ний бяхме сму
тени от факта, че самата Роза не пожела да ни обясни в подробности какво 
означава това внезапно повикване, и то наложено в толкова късен час. Из
ражението на лицето й обаче оставаше весело и на излизане тя дори успя 
да ни подхвърли: „Нах реген комт зоненшайн" -  Гендов ще ви го преведе на 
български", след което ни помоли да отидем в ресторанта „Шипка", където 
да изчакаме нейното завръщане. Аз преведох казаното от Роза, което зна
чеше -  „След дъжд идва слънце". Тези думи като че ли поразсеяха тежкото 
настроение, създадено след нейното излизане.

Към 11 % часа тя се завърна и още с влизането по лицето й, на което се 
четеше голяма възбуда и радост, разбрахме, че нещо много радостно ще 
ни бъде съобщено. Роза Попова беше позитивна жена и целият й вътрешен 
живот се отразяваше върху лицето, В нея нямаше двуличие. Тя беше едно 
голямо дете.

-  Господа -  започна тя с развълнуван глас, -  ний победихме. От утре 
сме вече Русенски общински театър. От утре се прехвърляме в „Доходното 
здание". Премиерата на 13 Февруари ще бъде там, като Живко Оджаков е 
уволнен от състава на театъра.

Тази вечер, продължила до сутринта, ще остане паметна в моя живот, 
Защото през нея се състоя моето първо кръщение в борбата, която трябва 
да води провинциалният артист.

Сутринта на другия ден върху първите афиши беше поставена само една 
лента с надпис: „Русенски Общински Театър -  субсидиран от общината". Ко
гато на 11 Февруарий касата бе отворена в сладкарница „Тетевен" на Бра-
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тан Равенски36, билетите за премиерата бяха разпродадени само за няколко 
часа. Разбира се, Роза не забрави да ни зарадва, изисквайки една сума от 
комитета, която бе раздадена на артистите като аванс преди получаването 
както на нашите заплати, така и на очаквания процент37. На 13 Февруарий 
тържествено беше открит първият сезон на „Русенския Общински Театър" -  
с пиесата „Дамата с камелиите" и с военната музика на русенския гарнизон. 
Възторгът, с който беше посрещната и изпратена премиерата, ласкавите от
зиви на местната преса, бяха заслужена награда за преживените тревоги 
и несгоди в продължение на последния месец. На другия ден беше пуснат 
нов афиш с реда на представленията през седмицата, като театърът играе
ше редовни в сряда, четвъртък, петък и събота, а неделя -  едно дневно и 
едно вечерно. В същия афиш се съобщаваше и за предстоящата премиера 
на пиесата „Родина" от Зудерман. Цените на местата бяха: 2 лв., 1 Уг лв., 1 
лв., 0,80 лв. и 50 ст. галерия

След един материален успех, нестихнал в продължение на два месеца, 
през които върху сцената на „Русенски Общински Театър" преминаха пие
сите: „Дамата с камелиите" от Александър Дюма, „Родина" от Херман Зу
дерман, „Лудетина" от Крилов, „Нора"38 от Ибсен, „Катастрофа"39 от Мария 
Дела Грация и „Сафо"40 от Грилпарцер, театърът започна да запада матери
ално. Приходите не можеха да покриват дори разходите по постановките, 
тъй като Роза Попова държеше много за декоративната и костюмна поста
новка на пиесите. Старите декори бяха коренно ремонтирани, реквизитът 
(и то собствен, театрален) -  значително увеличен, а гардеробът едва ли не 
съперничеше на този от Софийския Народен театър. Тази „разточителност" 
на Роза, както се изразяваха хората от комитета и общината, не се харес

36 През 1897 френският индустриалец Андре Тюрио, уседнал в Русе от 1866, поръчва 
на италианския архитект Нино Розти да проектира и построи хотел „Булевард" -чети - 
риетажно здание, въздигнато скоро на процъфтяващата тогава ул. „Александровска". 
Хотелът е бил представителен, първокласно обзаведен, разполагал е с централно ото
пление, предлагал е топла вода и телефон. След време сградата е продадена на Братан 
Йотов Ревенски -  известен сладкар от Тетевен, който превръща партера й в сладкар
ница, предлагала само сладкиши собствено производство и превърнала се в любимо 
място за срещи на поколения русенци. Равенски е всред учредителите на Съюза на 
хотелиерите в България, основава школа за сладкари, бива запомнен с благотворител
ната си дейност.
37 Освен заплата артистите са получавали и процент от реализирания приход при всяко 
представление,
38 Драма в 3 действия от норвежкия драматург Хенрик Ибсен (1828-1906).
39 Социална мелодрама (1900) от австрийската поетеса, писателка и авторка на пиеси 
Мария Йожени Делла Грация (1864-1936).
40 Трагедия в 5 действия (1818) в стихове от австрийския драматург Франц Грилпарцер 
(1791-1872).
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ваше нито на едните, нито на другите, и Когато недоборите41 трябваше да 
се попълват от общинската каса, театърът бе изправен пред положението 
да остане на самоиздръжка. При това положение етикетът „субсидиран", 
лепнат върху афиша, оставаше само като безплатна реклама на общината.

Това наложи театърът да преустанови подготовката на нови пиеси и 
да предприеме в първо време една обиколка из Добруджа. На 20 Април 
1911 година [десет дни след православния Великден, падал се тогава на 10 
април] Русенският общински театър предприе първата си обиколка, като в 
състава на театъра останаха само тези, които бяха професионални артисти 
отвън и някои от местните, които не бяха ангажирани с друга служба в гра
да. Изключение направи само артистът Неделчо Николаев42, който въпреки 
че беше зает в една общинска служба, предпочете театъра и тръгна с нас. 
Неделчо Николаев беше бивш артист от състава на Пловдивския общински 
театър, напуснал го поради семейни причини и установил се в родния си 
град Русе.

Една от пиесите, която беше раздадена и неизготвена напълно, беше 
комедията „Сватбата на Кречински" от Сухово-Кобилин43, която трябваше 
да бъде изготвена през време на пътуването. Като пръв град в нашата оби
колка беше набелязан Разград, където Чичо Стоян предполагаше, че театъ
рът ще има материален успех, тъй необходим за началото, благодарение на 
личните му връзки в града с учители и хотелиери, които можеха да гаранти
рат на театъра престой поне от 10 дена.

Като казвам учители и хотелиери, нека това не се тълкува от днешно гле
дище, Защото за онова време понятието хотелиер беше това, което можеше 
да гарантира храната и леглата на 20 души за 10 дена, а това бе от решающе 
значение за живота на театъра. Учителството от своя страна гарантираше 
материално престоя с уредбата на дневни представления за учащите се -  и 
то „водени", нещо, което при неуспех на вечерните представления, остава
ше като единствена гаранция за живота на театъра и единствена възмож
ност да се „изплъзнем" от града.

Както виждате, аз подчертавам думата „водени" и затова бих желал да 
дам едно пълно обяснение за това. Още тогава, пък и много наскоро преди

41 Недобор (само ед. ч.) -  дефицит, непостъпили в касата очаквани или планирани 
плащания.
42 Неделчо Николаев -  актьор в трупите на театър „Смях и сълзи", Пловдивския общин
ски театър, театъра на Роза Попова, „Свободна сцена" на Васил Гендов и „Задружен 
театър" (през 1920-те). Първият режисьор и директор на основания през 1922 в Разград 
професионален театър, субсидиран от общината.
43 „Свадьба Кречинского" (1854) -  комедия в 3 действия от руския драматург Алексан
дър Василиевич Сухово-Кобилин (1817-1903), почетен член на Императорската акаде
мия на науките в Санкт-Петербург.
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последната световна война44, понятието „водене" беше това, което гаран
тираше пълния салон. При тези случаи учениците се завеждаха под строй 
от училището в театъра, заедно със своите преподаватели и Когато пред
ставлението биваше обявено като такова, родителите знаеха, че то влиза 
в програмата на учебната подготовка и не отказваха да дадат на децата си 
необходимите за това пари. Децата не казваха на родителите си, че те ще 
ходят на представление, а че ще ги водят на представление от гимназия
та, като при такива случаи само бедните ученици се ползваха със свобо
ден вход. Именно при такива случаи на театър идваха най-малко 90% от 
учениците и много често се оказваше, че той не може да ги побере в едно 
представление, та пиесата трябваше да бъде повторена за останалата част 
от учениците. Организирането на такива дневни представления най-често 
зависеше от личното отношение на директора или учителството към театъ
ра, като много често представлението биваше афиширано само в гимнази
ята с надслова на директора „разрешено за учащите се", а това означава
ше, че представлението не бе гарантирано и много често дори се отлагаше. 
Една само личност в града можеше да реши материалния успех на театъра 
с личната си агитация, особено ако тази личност се ползваше с уважението 
и доверието на града. От друга страна, добрите познати или приятели на 
дирекцията или артистите бяха гаранция за реквизита на пиесите, който се 
събираше от частни лица по къщите им. Обстоятелството, че комитетът на 
Русенския общински театър ограничи до голяма степен вземането на мно
го неща от реквизита за обиколката, караше Роза Попова да има предвид 
лицата, към които тя би могла да се обърне за това в градовете, където оти
вахме. В Разград тя разчиташе, и с право, на близките си приятелски връз
ки със семейството на известния тогава местен фотограф и любител-артист 
Сумпаров45, който беше не само приятел на театъра, но и меценат на всички 
театрални прояви в града, като предоставяше в разположение на театъра 
целия си дом, всичките си, макар и скромни, лични средства. Роза Попова 
знаеше още, че в Разград освен Сумпаров е и Григор Попов46, бивш артист 
от театъра на Матей Икономов47, също ползващ се с голям авторитет в гра

44 Авторът има предвид Втората световна война -  ВСВ (1939-1945).
45 Дончо Сумпаров -развивал социалистическа и театрална дейност в разградското 
читалище „Развитие".
46 Григор Попов -  артист в „Съвремен театър" и „Популярен театър", редактор на сед
мичния независим обществен вестник „Разградско слово" (1922-1944), чийто първи 
брой излиза на 13.VI.1922. По това време Попов наистина се е установил в Разград, 
оженил се току-що за местната учителка Стоянка Георгиева.
47 Матей Спасов Икономов (1871-1960) -  актьор, режисьор, драматург, педагог. Заед
но със съпругата си Маня Икономова основават собствена пътуваща сценична трупа 
-„Съвремен театър" (1902-1912).
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да, който също не би отказал кредит на театъра в случай на неуспех. Григор 
Попов се бе установил в Разград като редактор на местния градски вестник 
и едновременно с това организираше театрални представления на местна 
почва. Така че театърът престоя 10 дена в града, имайки изключителен ма
териален успех, след което трябваше да се отправи към Балчик през Про
вадия.

Любовта на българина към театралните представления е една изклю
чителна негова черта, проявила се още в периода преди Освобождението, 
Когато представленията са били давани на открито в черковните или учи
лищните дворове. В периода до 1916 год. провинциалният театър е в своя 
стадий на „детство", особено при липсата на театрални салони или такива, 
които са приспособени за такива. Изключение правеха само по-големите 
градове, където имаше вече театрални салони в читалищата. Въпреки това 
в тези театрални салони сцената беше в своя първичен вид с установените 
два вида декори: една селска стая и една градска такава, както и един про
спект- гора. Състоянието обаче на тези декори беше такова, че можеше да 
задоволява само местните театрални инициативи, както и разни вечеринки 
и забави. Изобилстваха счупените врати и прозорци, грамадните дупки, зе
ещи върху кулисите и проспекта.

Изключения правеха само сцените на някои читалищни салони, където 
известни лица, заемащи някаква длъжност в управата на читалището или в 
самото читалище, полагаха особени грижи и опазваха декорите от разложе
ние. Такива бяха случаите в Пазарджик, където домакинът касиер Господи
нов48, местен зъболекар, непрестанно следеше за състоянието на декорите 
и своевременно взимаше мерки. Същото можеше да се каже за Ямбол, къ
дето домакин-касиер на читалището бе бакалинът Терзиев; Казанлък, къде
то художникът Енчев-Видю49 влизаше в управата на читалището; Плевен с 
библиотекаря Иван Данов50, който много често изразходваше и свои сред
ства; Ловеч, Търново, Разград, Сливен, Шумен и Габрово -  в стария салон на 
социалдемократическата партия. Останалите салони в по-малките градове, 
освен че бяха твърде малко на брой, се намираха в плачевно състояние, 
което затрудняваше до известна степен пътуващите театри51, които трябва
ше да ангажират по 2-3 дена от своето време за ремонт на декорите и из
вършването на известни технически приспособления.

48 Никола Господинов -  един от ръководителите на народното читалище „Виделина" 
(Пазарджик).
49 Иван Стефанов Енчев-Видю (1882-1936) -  художник, писател, общественик от Ка
занлък.
50 Иван Данов (1880-1947) -  дългогодишен (1904-1947) уредник на библиотеката при 
читалище „Съгласие" (Плевен).
51Навсякъде в ръкописа авторът нарича пътуващите театри -„пътующи".
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Една от най-важните и най-съществените пречки беше осветлението, 
Защото в много редки случаи лампите52 бяха достатъчно и в порядък. Ако 
лампи имаше, то шишета и фитили липсваха. Много често лампите тряб
ваше да се набавят от разни локали и учреждения, за да се даде по-добра 
светлина на сцената. На светлината в салона не се обръщаше голямо внима
ние. За гримьорните стаи се мислеше най-накрая, Защото в повечето случаи 
артистите се гримираха на свещи. За селата и дума не можеше да става, За
щото въпреки старанието на учителството, което приспособяваше училищ
ни стаи за театрални представления и вечеринки, театърът беше още далеч 
като културна нужда, дори и като забава. Тогавашните пътуващи трупи, като 
тази на Матей Икономов или „Сълза и Смях"53, не са могли да мислят за 
селата както поради липсата на театрални салони, така и, което е по-важно, 
на театрална публика. Селата не познават професионалния театър дори до 
Първата световна война [1914-1918]. Дейността на всички професионални 
театри тогава се заключаваше само в градовете и то тези, които са на желе
зопътната мрежа или отстоят твърде близо до нея.

От друга страна, селата не можеха да покрият разходите на един пъту- 
ващтеатър и в най-щастливия случай, Защото училищните стаи, приспособя
вани за театрални салони, дори при най-сгъстено състояние не биха могли 
да поберат повече от 200 до 250 души, Неведнъж „Съвременният театър" 
на Матей Икономов, който до Балканската война [1912-1913] беше един от 
най-популярните и желани театри в провинцията, е бивал поканван от учи
телството на много големи села, обаче той винаги е отклонявал тези покани 
пред опасността за материалните загуби, които биха последвали дори и при 
повишени цени. В това минало едва ли имаше пътуваща театрална група, 
включително и утвърдените вече професионални театри: „Сълза и Смях" и 
„Съвремен театър"54 на Матей Икономов, които да не са напускали градове 
или паланки, без да са подписали поне една полица -  било на хотелиер, гос
тилничар, а най-често на читалището. До 1920 год. селата в България бяха 
още далеч от живота на българския театър, макар че в много от тях учител
ството упорито насаждаше тази нова култура, макар и с едноактни комедии 
и драми, които се даваха на вечеринките.

В Провадия, където се отправи театърът на Роза Попова, имаше само

52 Авторът има предвид газените лампи, които навсякъде в ръкописа нарича „ламби".
53 „Сълза и смях" (1892-1904) -  държавна драматическа трупа, с предшественици в 
лицето на Театър „Основа" (1888-1890) и Столичната драматично-оперна трупа (1890- 
1892). През октомври 1904 Народната драматическа трупа (НДТ) „Сълза и смях" започ
ва да се нарича Народен театър. На 3.1.1907 в столицата е открита тържествено ново
построената сграда на Народния театър, в която трупата се нанася.
54 „Съвремен театър" (1902-1912) -  пътуваща драматическа трупа, основана от Матей 
Икономов.
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един театрален салон, приспособен от три стаи, намиращи се на втория 
етаж на една дървена постройка. Това беше Еврейското читалище в града. 
Салонът обаче беше много лошо стопанисван -  изпочупени прозорци, раз
небитени врати и брави, като някои от вратите бяха заковани с пирони, а 
сцената представляваше една смесица от стари и изпокъсани декори и ку
лиси, направени от американ, кеневир55, а някои и от хартия. Проспектът, 
една гора, която случайно напомняше на такава, беше нарисуван направо 
върху стената, а реквизит липсваше -  дори най-обикновен дървен стол, 
дори счупен. В салона имаше два реда обикновени дървени столове -  само 
за резервираните места, останалото беше дълги дървени пейки, значител
но повредени. В Провадия обаче имаше едно преимущество за пътуващи
те театри -  това бе хотелът и същевременно гостилница „Ряпата"56, носещи 
името на своя съдържател -  Никола Ряпов. Той питаеше особена слабост и 
симпатия към артистите, която му позволяваше да дава на артистите кре
дит, както в ресторанта, така и в хотела -  и то до 10 дена най-малко, а при 
случаи на неуспех да приема полици и писмени задължения с неопределен 
срок за изплащането.

В ранно детство на живота на българския театър трябва да се отбележат 
имената на известни общественици, търговци, занаятчии и еснафи, които 
със своето лично отношение към театралния подем в страната бяха едни от 
невидимите пионери в развитието на българското сценично изкуство. Те не 
бяха много, но бяха като спасителни фарове в маршрута на театрите, Когато 
някой материален неуспех разклащаше из основи неговото съществувание. 
Това са Никола Ряпов-Ряпата в Провадия; гостилничарят Карамфил, извес
тен под името Шишко -  пак в Провадия; Иван Андонов-Аркашката в Севли
ево -  бивш пътуващ артист, също съдържател на хотел и гостилница; Бай 
Стефан -  хотелиер гостилничар в Ловеч; Гочо Гочев, търговец от Каварна57; 
Стефан Милков58 -  индустриалец в Габрово; Братя Мъндови -  хотелиери и 
гостилничари в Разград; Бай Начо -  гостилничар в Чирпан; съдържатели

55 Зебло, чувал от зебло.
56 „Меящу читалището и църквата сред стари липи се потаяваше Ряпата, така наричаха 
една голяма къща, на горния етаж хотел с пет стаи, на долния гостилница" (Калоянов, 
Анчо. Девети. София, ИК Труд, 2003, с. 215).
57 Любителска театрална трупа при читалище „Съгласие-1890 " (Каварна) е създадена 
още в края на XIX век. Днес тя се нарича Читалищен театър „Проф. Гочо Гочев" -  на име
то на родения в града театрален критик и педагог проф. Гочо Гочев (1913-1991).
58 Стефан Милков Генев (1862-1952) -  габровски предприемач, един от собственици
те на казино „Бузлуджа", където през 1911 започват редовни прожекции с кинематог
раф.
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те на хотел и ресторант „Карпуза" в Асеновград59, на които помня малките 
имена -  Коста и Исак; Мильо Драгиев -  хотелиер и гостилничар в Борисов- 
град60; Никола Гаджев -  търговец в Пещера61; Петър Киров -  съдържател 
на хотел и гостилница „Комерсиал" в Бургас и адвокатът в Пловдив -  Васил 
Коларов62, върху личността на когото аз се спирам твърде много, поради 
голямото му морално и материално участие както в живота на пътуващите 
театри, така и на местния Пловдивски Градски Театър63.

Присъствието на тези лица в съответните градове гарантираха екзис- 
тенц-минимума за съществуванието на провинциалния артист при случаи 
на материален неуспех. И ако в тези градове бяха оформени като театрали 
и меценати лица от разни обществени слоеве и професии, това се дължеше 
изключително на първите пионери в провинцията: „Сълза и Смях", Матей 
Икономов, Защото на тях се бе паднал горчивият жребий да разбиват офор
меното в съзнанието на широките народни маси понятие „карагьозчия"64. 
Благодарение на тяхната беззаветна любов към театралното дело, на тех
ните коректни и почтени отношения към приятели и неприятели на театъра, 
на честното им отношение към задълженията си бяха създадени тези лица 
и условия, които посрещат и първата обиколка на Русенския Общински Теа
тър.

А сега нека ми бъде позволено да се спра върху личността на адвоката 
Васил Коларов в Пловдив в периода до Балканската война. Това беше през

59 „Освен хана Карпуза държи кръчма с кафене, в което следобед свири нарочен ор
кестър, доведен чак от Цариград. Над кафенето е хотелът. Там отсядат всички по-вид- 
ни гости на града. Заведението на Карпуза е търговската борса на Станимака. Там се 
навъртат комисионерите, там причакват те винотърговците, там се уговарят сделките" 
(Николай Хайтов. Асеновград в миналото. Исторически очерк. Пловдив, Христо Г. Да
нов, 1983, с. 361).
60 Борисовград -  наименованието (от 1894 до 1945) на днешния град Първомай.
61 В къщата на Никола Гаджев се помещава първата поща в Пещера, открита през 1880. 
На нейно място впоследствие израства кино.
62 Васил Петров Коларов (1877-1950) -  политик и държавник, висш функционер на 
Българската комунистическа партия (БКП).
63 Пловдивски градски театър -  постоянна професионална театрална трупа (първата 
такава в България), съществуваща в Пловдив от 1881, с кратки прекъсвани и под раз
лични имена и до наши дни.
64 Карагьоз (Черноочев) е традиционен, главен и комичен персонаж в „Театъра на сен
ките" -  популярно в Турция развлечение, наричано така, Защото в него „играят" сенки
те на хора и животни -  кукли или изрязани от картон фигурки, поставяни пред силен 
светлинен източник и разигравани зад параван (пердеси). Спектаклите обикновено се 
изнасят от един-единствен артист, който преразказва легенди и митове, рецитира по
езия, пее, подхвърля гатанки, остроумия и злободневки. Често самият театър бива на
ричан Карагьоз. В този смисъл „карагьозчия" означава човек, който представя смешни 
работи, играе „театро". Като „екранно изкуство" карагьозът често се сочи за един от 
предтечите на съвременното кино.
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зимата на 1911-12 година. През това време като затвърдени пътуващи теа
три в провинцията бяха: „Съвремен театър" на Матей Икономов, „Драмати
чен театър" на Роза Попова и „Смях и Сълзи"65 на Симеон Райнов66. Първен- 
ствуващо място между тях до 1911 год. заемаше „Съвремен театър" който 
се радваше на един изключителен материален и морален успех. Появилият 
се в същата година „Драматичен театър" на Роза Попова в скоро време се 
наложи като един от много добрите театри и извоюва първенствуващото 
място. Театърът на Симеон Райнов, който много често понасяше материал
ни кризи, беше твърде ограничен, но все пак продължаваше своя живот, 
макар и при много тежки условия. Материалните възможности обаче и на 
трите пътуващи трупи бяха почти еднакви и много често те изживяваха ма
териални затруднения. Задължения, подписване на полици, търсене на га
ранти, странични услуги, лоши условия за придвижването на театрите от 
селище в селище бяха неотклонните спътници на провинциалния театър в 
това време, а дори и много по-късно.

Като център за развитието на провинциалния театър в Южна България 
беше град Пловдив, който имаше свой установен градски театър, подпомог
нат с една незначителна субсидия от Пловдивската община. Много рядко 
пътуващите театри имаха куража да се отбият в Пловдив, Защото той беше 
наистина един много опасен град -  конгломерат от разни народности и 
едва развита театрална публика. Упорството и зле платеният труд на арти
стите от градския театър бавно и сигурно вербуваше една театрална публи
ка, която предпочиташе още цирковите зрелища или представленията на 
пътуващия турски театър на много известния навремето Ибиш ага67, който 
със своя изключителен материален успех беше една гранитна скала по пътя 
на пътуващия провинциален театър.

Като артист в театъра на Роза Попова за първи път аз чух името на др. 
Васил Коларов през зимата на 1911 година в Пазарджик. По една случай
ност театърът на Роза Попова, който идваше от Пещера, се срещна с театъра 
на Матей Икономов, който беше пристигнал от Панагюрище. Срещата на 
артистите от двата театъра заключаваше в себе си размяна на впечатления 
от успеха или несгодите на театъра, материалните тежнения, при които жи
вееха артистите и най-често желанието да си подпомогнат един други. Един 
от артистите на Матей Икономов беше известният навремето артист Манас

65 „Смях и сълзи" -  частен пътуващ театър със седалище във Варна, основан през 1909 
от Антон Страшимиров и Симеон Райнов с художествен ръководител Стоян Бъчваров.
66 Симеон Райнов -  артист и театрален мениджър („директор-антрепреньор").
67 Ибиш ага -  комедиен персонаж от турския фолклор. Популярен герой на сценични 
фарсове, изпълнявани на турски език, превъплъщаван най-често отдвама актьори: гър
ка Атанас Вая и арменеца А. Бенлиян, поради това наричани Ибиш ага.
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Анастасов68. В малкото и прихлупено кафене срещу читалището, започнах
ме разговора с Манас, който не скри лошото материално положение, в кое
то се намираше техният театър.

-  Едва стигнахме до тук -  започна Манас. -  Ако не се бяхме отбили в 
Пловдив, бяхме загубени. Едва ли нямаше да се разтури театърът. Ако в 
Пловдив не беше приятелят на бай Матьо69-  Васил Коларов, който ни орга
низира две представления за тютюноработниците, нямаше да се измъкнем 
от града.

-  Кой е този Коларов? -  запитах аз, Защото чувах това име за първи път, 
предполагайки, че става дума за е кмета на града или за окръжния управи
тел.

-  Коларов ли? Той е адвокат в Пловдив. Голям театрал и голям приятел 
на бай Матьо. Той ни срещна в Асеновград и накара Матьо да се отбие в 
Пловдив, като гарантира успеха на театъра. Отначало аз съветвах Бай Матьо 
да не поемаме този риск, като знаех какъв е Пловдив, но Матьо остана на 
дадената си дума и отидохме в Пловдив, където играхме на два пълни сбо
ра, като Коларов беше организирал представленията за тютюноработници
те и благодарение на това поизплатихме някои стари борчове, позакърпих
ме се, а дори някои си направиха нови дрехи и обуща.

През м. Декемврий, в едни изключително студени дни, нашият театър 
попадна в Борисовград, където лошото време, съчетано с ужасния театра
лен салон, ни застави да останем в безработица цяла седмица.

Театърът преживяваше остра криза, при съвършено изчерпани сред
ства.

-  Да можем да се доближим само до Пловдив -  каза една вечер Роза 
Попова, Когато се прибирахме в хотела.

-  Вярно е, че Пловдив ще ни оправи -  добави мъжът на Роза, известният 
детски писател Чичо Стоян. -  Там е Коларов. Още утре ще говоря с него по 
телефона.

За втори път аз чух името на Коларов. На другия ден Чичо Стоян, който 
се завръщаше от пощата, дойде при нас и със сияещо лице каза:

-  Момчета, идващата седмица сме в Пловдив. Говорих с Коларов.
Тези думи на Чичо Стоян вляха жизнена струя в артистите, макар че по

вечето от нас, за да не кажа всички, дори не подозирахме какво значение за 
трупата бе имал разговорът на Чичо Стоян с Коларов.

След две слабо посетени представления, които погасиха малка част от 
задълженията ни в Борисовград, ний се измъкнахме от града, след като Роза
68 Манас Анастасов (1880-1919) -  драматичен актьор, започнал театралната си дей
ност като самодеец.
69 Бай Матьо -  Матей Икономов.
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Попова сложи подписа си върху полиците на гостилничаря и хотелиера. И 
ето ни в Пловдив. Като първо представление се афишира пиесата „Сафо" 
от Грилпарцер, където Роза Попова беше в своята коронна роля. Театър „6 
Август"70, където щеше да играе драматическият театър на Роза Попова, 
разполагаше с около 400-500 места, с една малка сцена и с няколко малки 
схлупени гримьорни. Отседнахме в хотел „Търговски"71, където щяхме да се 
храним „на тефтерче"72 и където, според думите на Чичо Стоян, Коларов бил 
гарантирал пред хотелиера и гостилничаря. Ний не знаехме в какво се за
ключава тази гаранция, но пък знаехме, че ни се поднасяше всичко по листа 
на гостилницата и то в размер, какъвто пожелаехме. Поднасяше се охотно 
и грижливо, което се случваше много рядко в останалите градове, където 
също се хранехме „на тефтерче" и където ни се поднасяше само това, което 
гостилничарят намираше за добре, и то след като се нахранят редовните му 
клиенти. Вечерта на представлението, което беше слабо посетено, при нас, 
зад кулисите, се появи млад мъж с изискана външност, с характерна вежли
вост, която много рядко се отправяше към нас артистите, който след като се 
ръкува с всички, започна да ни успокоява за слабия успех, който се дължал 
на лошите отношения на пловдивчани към всички театрални прояви.

-  Еснафски град73 -  започна той. -  Слаба култура, смесица от турци, 
гърци и арменци, които диктуват на културните нужди на града. Ако беше 
„Ибиш-Ага", пред касата тази вечер щяха да се бият за билети. Тези, които са 
тази вечер в театъра, са малцината от нашата театрална публика и то дош
ли само, Защото е афиширано името на Роза Попова. Утре обаче ще бъде

70 „6-и август" -  луксозен хотел в Пловдив, разполагащ с обширен театрален салон, 
където често гастролират драматични трупи, оркестри и пътуващи кинематографи. Там 
на 8.IV. 1909 италианецът Едмондо Карло Вакаро открива своето кино „Екселсиор", През 
1920-те там изнася своите представления трупата на Пловдивския градски театър.
71 Хотел „Търговски" (Пловдив) -  собственикът му Васил Христофоров също приютява 
артисти, музиканти и амбулантни кинаджии, а през 1909 също монтира там „последно 
изнамерения от Братя Пате кинематограф" (Костадин Костов. На кино в Пловдив. Плов
див, Веда Словена, 1999, с. 36).
72 На кредит, на доверие, на вересия.
73 Пловдив, този „еснафски град" (според Васил Коларов), известен с „лошите отно
шения" на своите жители „към всички театрални прояви" (според Васил Гендов), е 
първият български град със собствена театрална сграда -  театър „Люксембург". Там 
на 8.XII.1881 артисти-любители от Дружеството на работниците от Дановата печатница 
представят пиесите „Стоян войвода" от Добри Войников и „Ревността на Барбуйе" от 
Молиер -  с участието и под режисурата на Стефан Петков Попов (1846-1920). Два дни 
по-късно, по време на своето XIII заседание, Областното събрание гласува да се отпус
нат 75 000 гроша „за съставлението на движима театрална трупа". На следващия ден 
(11 декември) Иван Вазов възкликва в местния в. „Народний глас": „Значи положи се 
вече здрава основа на българский народен театър" (Пенка Калинкова. Сто+двадесет 
сезона. Драматичен театър Пловдив. София, Жанет 45, 2002,143 с.).
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друго. Утре ще играете пред пълен салон и не само утре, но и в други ден, 
Защото билетите за утре са разпродадени, а скицата за второто представле
ние вече е наполовина зачеркната.

Това беше др. Васил Коларов. Представлението започна, а той остана 
при нас на сцената и от кулисите гледаше представлението. През първия 
антракттой изрази доволството си от постановката на пиесата, от голямата 
игра на Роза Попова, от хубавите костюми, които превишавали костюмите в 
Софийския Народен Театър и продължи да ни говори за значението на теа
търа, за неговото развитие и за големия подвиг на провинциалните артисти:

-  Разбира се, в миналото е било още по-лошо. Пътят на „Сълза и Смях", 
на Матей Икономов е бил много по-трънлив и тежък, но и младите трябва 
да дадат своя дял в изграждането на нашия театър. Ще дойде ден, Когато 
театърът ще бъде необходим като храна, а и на вас ще се определи мястото 
като на пионери, които с цената на своя млад живот изграждате тази кул
турна сграда -  българския театър /Разговора и изказванията на др. Васил 
Коларов предавам, доколкото мога, по памет/.

Малкото, което ни каза той, повиши нашия дух за превъзмогване на 
всички лишения и несгоди в градежа на българския театър. През един от 
следващите антракти при нас на сцената дойде и другарката на Коларов 
-  Цвета Коларова74, една от първите сили на Пловдивския Градски Театър, 
която просълзена приветства своята приятелка Роза Попова за голямата и 
вдъхновена игра в ролята на Сафо. Тя не забрави да поздрави и всички ос
танали, като сърдечно поздрави и нас двамата с колегата Обрешков за из
пълнението на ролите Рамнес и Фоам. След като разпита за пътуването ни в 
провинцията, за неудобствата при пътуването, тя се обърна към жените от 
театъра:

-  Ако някоя от вас има нужда да се позакърпи или изглади, пък и да 
изпере нещо, елате у дома. Моята къща е на ваше разположение.

Др, Васил Коларов остана на сцената и при следващите действия. Не
говото присъствие и възторгът, с който той следеше пиесата и играта на ар
тистите, даваше импулс на всички за по-пламенно изпълнение на ролята, 
Защото осъзнавахме, че ний играем пред един голям театрал и познавач на 
театралното изкуство. На другия ден Роза Попова, Чичо Стоян, семейство
то Обрешкови и аз отидохме на обяд в семейството на Коларов. Тук ний 
узнахме, че билетите и за двете представления на пиесата „Катастрофа" 
от Мария Дела Грация, която щяхме да играем за тютюноработниците, са 
били разпродадени и че работниците масово се отзовават на поканата на 
Коларов. Когато узна, че в репертоара на театъра е и пиесата „Родина" от

74 Цветана Коларова -  актриса, съпруга на Васил Коларов.
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Зудерман, той предложи и нея да обявим за тютюноработниците. Роза По
пова се опита да отклони тази покана, Защото една от нашите колежки, г-жа 
Бояджиева, която играеше в пиесата ролята на г-жа Шварце, беше болна от 
лоша ангина и ний в продължение на няколко града бяхме престанали да 
играем пиесата.

-  Ако само това е причината -  каза др. Коларова, -  това няма да спре 
представянето на пиесата пред тютюноработниците. Аз ще играя ролята.

-  Ролята не е малка -  възрази Роза Попова, като прегърна др. Коларова, 
видимо обаче сияеща от радост, че пиесата ще се играе в Пловдив

-  Няма значение. Аз познавам пиесата, познавам и ролята -  добави др. 
Коларова. -  Изпратете ми пиесата и утре ще направим репетициите.

Още същия ден пиесата беше изпратена. Вечерта представлението на 
„Катастрофа" бе празник за театъра, Защото на нас, артистите, много ряд
ко ни се случваше да видим целия салон изпълнен -  до изходните врати, 
че дори и правостоящи между пътеките. Преди представлението др. Васил 
Коларов говори от сцената за значението на пиесата и задачите на театъра, 
като не забрави да подчертае и себеотрицанието на пътуващите провин
циални театри. При небивал ентусиазъм завърши представлението, като 
накрая на Роза Попова й се поднесоха големи букети цветя от името на тю
тюноработниците в Пловдив. На другия ден сутринта направихме репети
циите с др. Коларова, която се яви с напълно заучена роля. Второто пред
ставление на „Катастрофа" се игра при същия ентусиазъм и успех. Слухът, че 
театърът играе при препълнени салони, раздвижи духовете в града. Каква 
беше нашата изненада, Когато преди представлението на пиесата „Родина" 
при касата на театъра се беше натрупала тълпа, която трябваше огорчена да 
се завръща по липса на места, Защото организираната от др. Васил Коларов 
продажба на билетите беше дала като резултат разпродаването на всички 
места за вечерта. След представлението на пиесата „Родина" др. Коларов 
покани целия театър на вечеря в ресторант „Търговски", където при най- 
приятелска атмосфера той разгледа постиженията на нашия театър, посочи 
ни известни грешки в изпълнението на ролите, като подчерта, че се чув
ства щастлив, че е могъл да бъде поне малко полезен на театъра в Пловдив. 
Същевременно той порица безгрижието на държавата към този културен 
сектор на нашия духовен подем, като го обясни със слабата култура на уп
равляващите и малката им отговорност пред утрешния ден на нашия народ.

-  Не може да се сърдите на прости хора -  добави Коларов с усмивка. -  
Дори да биеш простия, той пак няма да знае защо го биеш.

Тази морална и материална подкрепа на др. Васил Коларов беше реша
ваща за театъра. Колко много от артистите можаха да се екипират с нещо
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по-топличко за зимата и колко много близки на артистите -  бащи, майки и 
деца, разбраха от помощта на др. Васил Коларов75.

На път за Провадия ний преминаваме гара Каспичан, където връзката с 
влака за Варна ни принуди да направим един престой на гарата от три часа 
-  от 11 ч. преди обед до 2 ч. след обед. На гарата между чиновниците бър
зо се разнесе новината, че в чакалнята има театрална трупа, която пътува 
за Провадия. Вниманието, с което ний бяхме посрещнати от чиновниците, 
готовността на всички да ни услужат, говори красноречиво доколко служи
телите по Б.Д.Ж. и малкото граждани от разни съсловия в района на гарата 
жадуваха за театър, че тук понятието артист беше синоним на апостол, кой
то работи за една светла кауза, за културното и духовно развитие на нашия 
народ. Много сърдечно ни бяха предложени легла за почивка в жилищата 
на железничарите, а нашите семейни колеги бяха поканени в семейства на 
железничарите, където също им бе предложен обяд. На неколцината ерге
ни пък началникът на станцията даде обяд, на който присъстваха и някой от 
служителите при гарата, също ергени. Към 1 часа при Роза Попова се яви де
легация от учители в село Каспичан, което отстои на 3 километра от гарата, 
придружени от началника на гарата, които най-настоятелно помолиха Роза 
Попова да остане за едно представление, като й гарантираха пълния успех. 
Тя обаче възрази, че за случая няма подходящ салон или зала, където би 
могло да се организира представлението. Отговориха ни, че на гарата има
ло построена една брезентова барака за склад на смазочните масла и която 
би могла да побере около 300 души. Те предложиха сами да организират 
всичко, да направят сцена, да изпразнят склада, да се погрижат за столове 
и пейки, за осветлението, както и сами да разпродадат входните билети.

След като изпратеният колега Тодор Обрешков се завърна от прегледа 
на склада и съобщи, че там би могло да се приспособи сцена -  макар и 
малка, Роза Попова прие поканата и ний обявихме пиесата „Епидемия"76 
от Разсудов. Предварително ни беше казано, че няма да правим никакви 
разходи, както за салона, така и за храна и легла, тъй като артистите щяха да

75 Не само тук, но и на много други места в ръкописа Васил Гендов очевидно плаща 
дан на времето, което обитава и през което пише своя мемоар, започнат най-вероятно 
в началото на 1950-те и завършен (в обем от 182 с.) на 15.X.1954 (според автора). Тъкмо 
с мракобесието на този „преходен период", белязан от „култа към личността", могат да 
бъдат обяснени както славословията по адрес на „др. Коларов", така и някои особено
сти в стила и езика на автора. Прави впечатление и не съвсем логичното вмъкване на 
целия фрагмент за пловдивския гастрол, разположен хронологично на практика след 
по-сетнешните епизоди от разказа.
76 „Зпидемия"-„семейна драма из руския живот" от някой си М, И. Разсудов. Роза По
пова играе Илария Георгиевна Ординцева, а Васил Гендов -  офицера Виктор Карелин.
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бъдат разквартирувани по квартири. Този ден беше празник за гара Каспи
чан. Препълненият салон, който се оказа малък, многото цветя, които Роза 
Попова получи, а и накрая богатата вечеря, която персоналът на гарата и 
учителството ни дадоха, запазиха в артистите убеждението, че българският 
театър притежава най-добрата почва за своето развитие -  любовта на на
шия народ към култура и просвета.

Големият успех в гара Каспичан не попречи обаче на другия ден в Про
вадия артистите, мъже и жени, да запретнат ръкави и в големия студ да 
започнат почистването и подреждането на салона в Еврейското читалище. 
Любовникът, драматикът, комикът и характерният артист от театъра ръка за 
ръка с героините на Дюма, Зудерман, Грилпарцер бързо привеждаха в при
личен вид замърсения салон. Жените с кофите и метлите, мъжете с чукове, 
тесли и пирони, а Тодор Обрешков с четки и бои с радост продължаваха да 
оформяват театралния салон. Счупените стъкла бяха сменени с картони и 
амбалажна хартия, дупките върху декорите зашити, счупените рамки на ку
лисите заковани. Чичо Стоян измоли от съседна къща печка за гримьорната 
стая, която веднага бе запалена. Това беше лукс, който допринесе твърде 
много за настроението на работниците-артисти. В центъра на тази работе
ща и в салона, и на сцената маса стоеше на челно място Роза Попова, която 
като командир направляваше участниците в полесражението, отрупано без
разборно с боклуци и остатъци от летви, стъкла, хартии, парчета от кулиси

От Провадия през Варна, където театърът претърпя пълен крах, след 
като отложи представлението на пиесата „Сафо", предвидено да се изнесе в 
дъсчения салон в Градската градина, театърът с шейни и каруци се отправи 
за Балчик77. Неуспехът на театъра във Варна се дължеше изключително на 
обстоятелството, че в същото време в салона на киното при Морската гра
дина78 играеше пътуващият турски театър на Ибиш-Ага79/Атанас Вайя [Вая] 
беше погълнал вниманието на варненци в продължние на една седмица/, 
който въпреки големите студове продаваше всичките си места -  до изход
ните врати. Макар че цените им бяха по-високи от тези на нашия театър. Тук
77 От пресата със сигурност се знае, че трупата представя драмата „Катастрофа" на 
25.IX.1911 в Каварна (Отзиви. Скандалиозна актриса в гр. Каварна. -  в. „Свободен глас" 
(Варна), г. VII, № 33, 9.X.1911, с. 3), където пътуващият театър пристига по маршрута 
Провадия-Варна-Балчик-Каварна. Ето защо е малко вероятно пътуването от Варна да 
е било осъществено с „шейни".
78 Става дума за общинската зала „Съединение", построена през 1890 във Варна и на
истина дъсчена в началото, използвана за театрални представления, концерти, сказки 
и събрания. В киносалон я превръща собственикът на пътуващ кинематограф Влади
мир Петков (1875-1921), който в края на 1909 инсталира там своя биограф.
79 За театъра на Ибиш ага виж още „Бегли срещи с Иван Вазов" в „Погледи върху лите
ратурата и изкуството и лични спомени" от Симеон Радев (Български писател, 1965, с. 
399-400).
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се бе сбрал както варненският елит-търговци, индустриалци, еснафи, така 
и обикновените пристанищни работници.

И ако подчертавам това обстоятелство, правя го, за да разсея заключе
ние на един варненски вестник, който тогава изрази в колоните си съжале
нието на варненското гражданство за неуспеха на Роза Попова, дължал се 
на големите студове, като апелираше към Роза Попова повторно да се отбие 
във Варна. Това обаче не беше истината. И ако до наши дни би изпаднал в 
някои спомени въпросният вестник, за да оправдае слабо развитото чув
ство към театъра във Варна, тогава аз категорично опровергавам това, За
щото и в двете вечери, през които ний отлагахме представленията, в салона 
на Ибиш-Ага едва се намери място за неколцина артисти от нашия театър, 
които посетихме представленията му. Публиката просто беше задръстила 
театъра на Атанас Вайя [Вая]80. Нека обаче не се забравя, че в 1911 год. град 
Варна беше един конгломерат от турци, гърци и арменци и на края българи, 
че нещо обичайно бе да слушаш на пазаря, по кафенетата, в заведенията, 
дори на публичните места и учрежденията гръцки, турски и арменски, а Ата
нас Вайя [Вая] играеше на турски език81. Допускам дори, че водена от тези 
съображения, Роза Попова обяви като първа пиеса „Сафо", като е предпо
лагала, че името на гръцката поетеса и героиня на пиесата ще призове поне 
гръцкото население в театъра. Това обаче не стана и „Сафо" трябваше да 
отстъпи пред „Леблебиджи ХорХор Ага"82 на Ибиш, независимо че в тази 
роля Роза Попова съперничеше на голямата представителка на френския 
театър Сара Бернар83. Стова обаче не се решаваше въпросът.

Да се отложи представление е лесно, но да се напусне град след отло
жено представление, бе много трудно. За щастие обаче във Варна съдър

80 За личността на Атанас (Анастас) Вая виж още „Старинни къщи от центъра на Варна" 
от Иван Мичев (ИК Стено, 2015).
81 По това време Варна не е чак толкова западнал в театрално отношение град, кол
кото го представя Васил Гендов. През 1909 там бива основано театралното дружество 
„Народен Театър", чиято основна цел, вписана в член 2 от устава му, е „да се създаде 
и повдигне театралното дело във Варна". За размаха на дейността на варненския „На
роден Театър" красноречиво говори фактът, че Пейо Яворов лично дава разрешение 
на ръководството на дружеството да представи новата му пиеса „В полите на Витоша" 
(1911). Местната преса известява, че трупата се готви да представи тази трагедия в 5 
действия на 2.X.1911 в тамошния театър „Прошек" (Хроника. „В полите на Витоша" в 
Варна. -  в. „Светкавица" (Варна), г. II, № 77, 1.Х.1911, с. 3). Премиерата в софийския 
Народен театър е месец по-рано -  на 1 септември.
82 „Леблебиджи Хорхор Ага" -  представяна у нас на турски език комедия (комична 
опера, оперетка).
83 Сара Бернар (Sarah Bernhardt, 1844-1923) -  легендарна френска драматична актри
са.
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жателят на хотел и гостилница „Преслав"84 Бай Стефан беше голям приятел 
на артистите и с охота им отпущаше кредит. Бай Стефан и сега трябваше 
да преглътне горчивия хап, като приеме една подписана от Роза Попова 
полица с неопределен падеж. Неочаквано, изненадвайки и Роза, и всич
ки останали от състава, се появи меценат, голям поклонник на театралното 
изкуство и същевременно голям поклонник на изкуството на Роза Попова. 
Той спаси Роза Попова от затруднението да подписва полици и да моли за 
по-дълги срокове.

Това е известният навремето търговец в Каварна -  Гочо Гочев, който 
случайно е присъствал на разговора между Роза Попова и Бай Стефан за 
полицата. Неочаквано той предлага на Роза Попова чисто приятелски своя
та материална подкрепа, като същевременно кани Роза Попова да посети 
Каварна с театъра, като обещава и своето най-голямо съдействие за морал
ния и материален успех на театъра в Каварна. Той заплаща цялата сметка 
на театъра при Бай Стефан, която възлиза на 390 лв., като същевременно 
предлага на Роза Попова безсрочен заем за театъра от 2000 лв. Човек тряб
ва да има представата какво нещо е сумата 2000 лв. в 1911 год., за да раз
бере какво значеше този жест на Гочо Гочев. Роза Попова веднага раздаде 
големи аванси на артистите, които се пръснаха из пазаря, а тя заедно с Чичо 
Стоян побързаха да пласират голяма част от заема за гардероба на „Сафо" 
и „Епидемия".

Уместно е да отбележа едно обстоятелство, което говори за отноше
нието на Роза към театъра и по-специално към сцената. Когато срещнете 
на улицата Роза Попова с един износен, дори вехт костюм или палто, едни 
обикновено износени обуща, или в доста обикновена, от проста материя 
рокля, не можете да си обясните как същата тази Роза Попова се появява на 
сцената в най-блестящи костюми, които тя сменя за всяко едно действие. 
Как всички артисти във всички пиеси, особено в стиловите и исторически
те такива, са в най-изискани костюми и то от най-фина материя, кадифе и 
коприна. Всяка стотинка, останала в ръцете на Роза, се даваше за гардероба 
на театъра, а за себе си тя оставяше толкова, колкото да преживее. Роза 
Попова не държеше на външния си вид на улицата, обаче болезнено беше 
изострен вкусът й към сценичната обстановка. И не напразно публиката 
сравняваше костюмите на театъра във всички пиеси с тези на Софийския 
Народен Театър. Роза Попова обаче държеше за външния вид на артистите 
на улицата. Всяка проява на пиянство и разврат се наказваше с уволнение.

84 Хотелът и гостилницата са се намирали на „Преславска" -  „улицата на капитала" на 
стара Варна. Тъкмо на ъгъла между „Преславска" и „Русенска" бива въздигната сграда
та на Варненския театър, търгът за чието построяване се провежда на 16.111.1911 (Хро
ника. Варненски театър. -  в. „Народна сила" (Варна), № 22,12.111.1911, с. 2).
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И ако нещо издигна в скоро време авторитета на театъра и ако театърът 
биваше еднакво сърдечно посрещан и изпращан, се дължеше на желязната 
дисциплина в него.

В Балчик ни посрещна нова изненада. Училищният салон, който служе
ше и за театрален такъв, беше в ремонт, а това означаваше, че театърът се 
изправя пред поредното материално затруднение. Роза Попова бързо по
търси изход от положението. Тя обиколи града и узна, че на кея до приста
нището има един склад на митницата, пълен с жито, но за щастие в чували, 
а самият склад, макар и от дъски, е доста голям и удобен да се приспособи 
в театрален салон. Благодарение на учителството, което се застъпи пред уп
равата на митницата, а и благодарение на пристанищните работници, които 
се съгласиха да прехвърлят чувалите, така че в центъра да се открие място 
за салон, и то само Защото работниците поискаха да бъдат пуснати безплат
но в театъра за всички представления, ний имахме вече един сносен театра
лен салон. Сцената ний, артистите, щяхме да построим със съдействието на 
управата на митницата, а и стова на пристанищните работници, които пре
несоха отпуснатите от управата на митницата греди и талпи, а от училището 
-  столове, пейки и ученически чинове за сядане. Директорът на училище
то разреши да се отпуснат всички лампи, с които разполагаше училището, 
а допълнителни лампи за гримьорните бяха донесени от управлението на 
митницата. Материалният и моралният успех на театъра беше празник за 
града.

Роза Попова не забрави да устрои една вечеря за пристанищните ра
ботници, които категорично отказаха предложеното им парично възна
граждение. Разказвайки тази история, ми се ще да подчертая само онези 
особености в живота на театъра, които говорят за зараждащата се любов 
към него, които говорят за упоритостта на българския артист да преодолява 
всички спънки и несгоди в тежките условия на провинциалния живот. Но 
и да припомня, че много често за мнозинството понятието артист все още 
биваше синоним на нещо изхвърлено от живота, ненужно, излишно.

* * *
Каварна е малко крайморско градче, което отстои на 4-5 километра от 

пристанището и морето, разположено много живописно в една малка кот
ловина. Ползвайки се от поканата на Гочо Гочев, театърът се отзова в Ка
варна в един хладен и твърде мъглив ден. Нека прибавя, че през периода 
на пътуването беше изготвена и българската пиеса „Иванко"85, която афи
ширахме като премиера в Каварна. Тук театралният салон е в училището,

85 „Иванку, убиецът на Асеня I" (1872) -  историческа драма от Васил Друмев.
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където две големи класни стаи, които се разделят с една дървена преграда, 
образуват салона, а съседна една друга стая образува сцената. Зад сцената 
в една от класните стаи беше гримьорната стая, която посредством малка 
дървена стълба се съединяваше със сцената.

Още с пристигането си театърът се натъкна на неудобството да разквар
тирува артистите, тъй като хотелът беше зает от търговци на зърнени храни, 
придошли от разни краища на Варненска околия. Те имаха нещо като сбирка 
на пристанищната борса и вече трети ден провеждаха своите конференции, 
които щяха да продължат още няколко дена. Благодарение на застъпниче
ството на Гочо Гочев артистите бяха разквартирувани в квартири, а някои -  в 
участъка, като храната щяхме да получаваме на „тефтерче" от гостилницата 
под хотела. Конференцията на житарите беше събрала в Каварна около 200 
души, от които по-голямата част квартируваше в хамбарските помещения 
на пристанището.

Още с пристигането и афиширането на пиесата се забеляза малкият ин
терес, който гражданството проявяваше към театъра, примесен, бих казал, 
дори с неприязън, Защото всички се отнасяха пренебрежително към разле
пените афиши и още по-недоброжелателно към отворената каса. Отначало 
ний не можехме да си обясним причината за това, но скоро разбрахме, че 
грешката беше наша -  с афиширането на пиесата „Иванко", Защото Каварна 
в по-голямата си част се населяваше от гърци, които с това си поведение 
изразяваха своя негласен бойкот към театъра. Мнението на гостилничаря- 
хотелиер, който също беше грък, потвърди това наше убеждение. Той го 
каза на Чичо Стоян, един час след отварянето на касата, Когато все още нито 
един билет не беше продаден.

-  Най-добре ще е -  започна той -  да затворите касата и да си вървите, 
Защото довечера няма да има един човек в театъра. После повикайте Гочо 
Гочев да подпише разписката за храната на обяд, Защото иначе храна няма 
да получавате.

Това беше достатъчно указание какво отношение имаше вече градът 
към театъра и предстоящото представление. Все пак трябваше да се наме
ри изход от това положение, По онова време средният дневен сбор на един 
театър, който можеше да гарантира живота на театъра, беше около 250-300 
лева -  при цени на местата от 2 лв. до 50 стотинки.

Ако един театър можеше да надвиши този приход, това означаваше, че 
е имал изключителен материален успех. В Каварна, където театралният са
лон можеше да включи около 170 стола и около 60-80 души правостоящи, 
приход от 250 лева щеше да бъде достатъчен, за да покрие всички разходи, 
включая и дневните проценти на артистите. Нека се знае, че в онова време
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леглата в хотелите се заплащаха по 60 стотинки на вечер и само в големите 
градове достигаха до 1.20 лв. Един обяд, заключаващ в себе си три порции 
-  супа, готвено и десерт, включая и чаша вино, не надвишаваше 0.80 лв. 
Толкова струваше и вечерята.

Изглежда, че Чичо Стоян беше влязъл във връзка с Гочо Гочев, Защото 
малко по-късно гостилничарят ни каза, че „той бил решил" да ни дава хра
ната на „тефтерче" за този ден.

Касата обаче стоеше все още без „сефте", въпреки голямата „маскиров
ка", която беше направена върху скицата. У нас до 1942 год,, пък и сега още 
се практикува, скицата на театъра се „маскираше" при отварянето на касата, 
за да привлече вниманието, че продажбата вече е започнала. „Маскирани
те" места се продаваха най-после и то при случай само на голяма продажба. 
При това положение много често посетители, които идваха последни, пре
ди започването на представлението, заемаха най-хубавите предни места от 
всяко „място"86.

Към три часа след обяд Роза Попова вече беше склонна да се отложи 
представлението и да започнем прибирането на театралния багаж и рек
визит, за да можем рано сутринта на другия ден да напуснем града. Когато 
отидох да съобщя това на касиера, за да затвори, видях двама души, изпра
вени пред касата, които внимателно разглеждаха скицата. Външният им вид 
не внушаваше повече от 2-3 места от трето място, дори и правостоящи. Аз 
се приближих към касата, където този ден беше дежурен Тодор Обрешков.

Нека не се забравя, че тогава пък и много по-късно пътуващите театри 
нямаха специален касиер, а това се извършваше от самите артисти, опре
делени да дежурят на смени от няколко часа през деня и вечерта, като за 
вечерната каса оставаше този, който или не беше зает в пиесата, или не 
участваше в първо действие.

Още с приближаването си до Тодор Обрешков, аз чух следния въпрос, 
отправен към него от единия, който беше възстар човек с измачкан вид и 
каскет на главата. Тогава каскетът беше шапката на низшите материално съ
словия, той определяше общественото положение на индивида, който го 
носеше.

-  Значи ти казваш, че имате само 20 резервни места. Ами не могат ли да 
се поставят още толкова за резервни? -  Тодор Обрешков гледаше в недоу
мение двамата посетители и в погледа му виждах желанието да ги изругае, 
като смяташе, че това е някаква шега или подигравка.

-  От „първо място" значи имате само 40 места? -  продължаваше този с 
каскета, като записваше цифрите на една цигарена кутия.

86 Зоните с различни ценови категории също са наричани „място".
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Аз изгубих търпение и се намесих:
-  Какво ви интересува колко места имат „резерва" и „първо място" а не 

кажете направо какви места искате и колко,
-  Абе, ако питаш мен, не ми трябва нито едно, но трябва да купя много 

билети, пък все да бъдат от „първите места".
-  Колко места ви трябват? -  продължих аз с възбуден глас.
-  Трябват ми 182 билета -  отговори спокойно човекът.
Седнах до касиера на масата. 182 билета? Не беше ли пиян този човек 

или наистина се подиграваше с нещастието на театъра?
Аз и Обрешков станахме извънредно любезни.
-  Значи 182 билета искате и все от първите? -  започнах аз, като наум 

вече пресмятах сумата, която представляват билетите.
-  Е да -  добави човекът, -  да речем 30-40 от „резерва", 50-60 от първо 

място, а другите ще ги наредим на второ място.
182 билета! Та това е препълнен салон, а с въпросното повишение на 

местата, равносилно на сбор и половина при този салон.
-  Не може ли -  продължи човекът, -  тези, които са купили вече места, 

тези, които са зачеркнати, да се сместят на друго място, за да останат в „ре
зерва" само нашите.

-  Те са наши приятели -  започна бързо и развълнувано Тодор Обрешков 
-  и ще се съгласят да ги отстъпят, като се знаеше, че всичко това беше само 
маскировка.

-  Тогава ето що -  заключи човекът с каскета. -  Наредете столовете така, 
че да има 40 стола „резерва", 80 стола „първо място" и останалите да бъдат 
от „второ място". Важно е на билетите да пише местата.

Като каза това, той бръкна в джоба си и извади едно топче банкноти от 
по десет лева. Гостилничарят също се приближи до касата.

-  Откъснете ми сега 182 билета -  каза човекът, като остави парите на 
масата, Докато с молив пресмяташе нещо върху цигарената си кутия.

-  Да не забравите да оставите и на мен две места -  каза весело гос
тилничарят. И като се обърна към човека добави: -  За какво ти са толкова 
билети?

-  За търговците -  отговори човекът. -  Г-н Гочев накара търговците да 
дойдат довечера на представлението, та те ме пратиха да взема билетите.

Човек няма представа с каква бързина и треперещи ръце се късаха би
летите, като първите редове от „първо място" бяха сменени за „резерва", 
първите на „второ място"-за „първо място", а по същия начин и останалите 
места. Накрая, като направихме сметката, едва ли не припаднахме, Когато 
човекът наброи на касата около 250 лева.
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Когото билетите бяха продадени и двамата купувачи излязоха, а парите 
-  грижливо прибрани в джоба на Тодор Обрешков, с него си поръчахме по 
едно шишенце коняк, които щяха да бъдат за сметка на театъра. Гостилни
чарят обаче избърза, като каза:

-  Конякът ще бъде от мен, а местата за довечера ще бъдат от вас. Сто
ловете аз ще си донеса.

Тодор Обрешков се обърна към мен и добави:
-  Сега ще накарам тези гърчоля да се пукнат от мъка.
Като каза това, той обърна скицата от обратната страна и с едри букви 

написа: „ВСИЧКИ БИЛЕТИ ПРОДАДЕНИ", окачайки обявата на прозореца с 
поглед навън.

Продадените билети като че ли оказаха невидимо въздействие върху 
публиката, Защото който минеше покрай прозореца и виждаше обявата, 
веднага влизаше вътре и настоятелно търсеше билети. В скоро време пред 
касата се събраха мнозина граждани, които настоятелно искаха поне пра
востоящи билети, като казваха, че сами ще си носят столовете. Чичо Стоян, 
който се завръщаше в хотела с измъчен и огорчен вид, като видя наплива 
пред касата и поставената обява на прозореца, влезе бързо вътре и много 
сърдито пред всички каза:

-  Не е време сега за подобни шеги,
Аз му обясних набързо какво беше станало и той, за да прикрие смуще

нието си, се обърна към гостилничаря и гласно извика:
-  Я ни дай по едно шишенце коняк, че да се чукна с момчетата.
А след това весело добави:
-  Гледай довечера да се отсрамиш и да приготвиш хубава вечеря след 

п ре дставлени ето.
Малко по-късно, Когато и последните места от правостоящите бяха 

разпродадени и касата затворена, дойде едно лице, което се представи за 
секретар на житната борса при пристанището. Той каза, че търговците са 
решили тази вечер, след представлението, да си дадат приятелска вечеря, 
като канят и артистите от театъра да бъдат техни гости на вечерята. Той каза 
също на гостилничаря да приготви вечеря за около 200 души, като прибави, 
че ако столовете не стигнат, да се пренесат от театъра след представление
то. Той помоли също Роза Попова обявеното за вечерта представление в 
8 часа да се смени на 9 часа, тъй като търговците щели да закъснеят тази 
вечер, понеже закриват конференцията.

Възторгът, с който бе посрещнато представлението на пиесата „Иванко", 
подсилен от веселата вечеря след представлението, се разнесе като мълния 
из градчето и даде своето отражение върху следващите дни, Защото биле
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тите за обявеното второ представление, този път на пиесата „Катастрофа" от 
Мария Дела Грация, бяха разпродадени още до обяд, запазвайки при това 
същото като от предишната вечер увеличение на редовете в „местата" [зо
ните]. Третото, последното представление -  на „Сафо", беше празник за те
атъра. В салона се чуваше само гръцки говор. Така Каварна заличи напълно 
лошия спомен от Варна, затвърди материалното положение на театъра, но 
затвърди също в съзнанието на всеки един от театъра името на Гочо Гочев, 
който наистина беше и остана голям приятел на драматическото изкуство и 
ревностен закрилник на провинциалните аркашки. /Интересно е и това, че 
при една обиколка на театъра, осъществена години по-късно, пребивава
хме в град Бяла, където посетих местния приют за душевноболни и намерих 
там Гочо Гочев, прибран в заведението с разстроена психика/.

Не е безинтересно да отбележа друга случка от престоя ни в Каварна, 
която затвърди у мен убеждението, че театърът е една от най-жизнените 
артерии за духовното развитие на човека, за сближение на нациите, за пре
възпитание на широките народни маси, за оформянето на мирогледа в чо
века независимо от неговото материално и културно ниво.

На другия ден след представлението на пиесата „Иванко" аз бях случай
но поканен в една бакалница, която също търгуваше и с износ на кожи за 
Турция. Стопанинът беше грък, на средна възраст, с ограничени знания, за 
това пък притежаващ богат търговски усет. Той ме покани в дюкяна и като 
ми предложи коняк и цигара, каза:

-А з  исках да се запозная с някой от вас и да поговоря за представление
то, което гледах снощи. Добре е, че отидох на него, за да се убедя, че много 
наши гърци умишлено разпалват омраза срещу българите. Когато турнахте 
обявлението, на нас ни беше казано да не ходим, Защото гърците щели да 
бъдат оплюти, щели сме да станем за подигравка. А какво видях? Видях как 
вашият народ се е борил против вмешателството на гърците в българските 
работи. Та нима и на гърците в Гърция ще бъде приятно, ако българите се 
мешат в техните работи? Аз съм грък, но този Исак и на мен беше неприя
тен. Колко злини нанесе той на българите! Ако не беше той и царят нямаше 
да бъде убит, и война нямаше да има. Най-добре е никой да не се бърка в 
чужда къща, а да си гледа своята. Тази пиеса трябва да я давате навсякъде, 
където има гърци, Защото много има още такива, които живеят тук, изкар
ват си хляба тук, печелят тук, а мислят като Исак. И не само аз, но много 
гърци, които видях снощи на представлението, ще ви кажат същото.

Ето я задачата на театъра -  да посочва на грешките в миналото, да се 
бори за сближение на народите, да се бори за техния стопански, икономи
чески, политически и културен възход.
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* * *
През периода на обиколките на театъра в Добруджа попаднахме на село 

Курт бунар87. Пътувахме с файтони на път за Добрич. Към 11 ч. сутринта вля
зохме в селото, където трябваше да направим кратък престой в една малка 
селска кръчма, за да починат конете, а същевременно и да се позатоплят 
артистите, Защото през време на пътя започна да вали студен ситен дъжд 
като лапавица, който от студения вятър се набиваше в дрехите и лицето. 
Направи ни впечатление, че малко време след нашето пристигане в селото 
кръчмата се изпълни с хора, а по прозорците се струпа навалица от мъже 
и жени, които с голям интерес, но и доста напрегнато разглеждаха артисти
те. Разбрахме, че това внимание беше насочено към нас, толкова повече, 
че файтонджиите били разгласили навън, че пътуват „представленджии" -  
нещо, което за първи път се случваше в това селище и затова местните бър
заха да видят като какви бяха тези хора, които носеха това прозвище. Хора 
без дом и без покрив, които според тогавашните разбирания бяха вън от 
рамките на обикновените, порядъчните и почтените люде.

След малко дойде и кметът на селото, придружен от главния учител. Те 
настоятелно поискаха да останем и дадем представление в селото. Обясни 
им се, че това е невъзможно поради липсата на театрален салон. Те обаче 
отговориха, че това можело да стане и в самата кръчма, в която се нами
рахме. Роза Попова разгледа с усмивка кръчмата, която имаше квадратура 
8 на 8 метра, без тезгяха, който беше в дъното и заемаше една доста голя
ма площ от помещението, Защото зад него бяха наредени няколко бъчви и 
една голяма зидана готварска печка. Роза обясни, че салонът е доста малък 
и най-важното -  липсва място за сцена.

-  А какво ви плаши, че салонът е малък? -  възрази кметът. -  Ще турим 
по-големи цени, за да се прихване за местата, а що се отнася до сцената, 
даскалът казва, че тя може да се направи между тезгяха и бъчвите. Дъски и 
греди имаме, колкото искате.

Като забеляза, че Роза Попова е почти непреклонна, кметът добави ше
говито:

-  И без това ще почивате тук тази вечер, Защото няма да можете да си 
заминете, та по-добре е да направите хатъра на селото, Защото нашите се
ляни никога не са виждали такова чудо. Аз съм виждал представления във 
Варна и в Шумен, виждал съм и „Геновева", и „Разбойниците"88, а даскалът 
е от Търново, където е играл на представления заедно с учителите.

87 Курт бунар -  село в Добруджа, преименувано от 27.VII.1942 на Тервел, а през 1960 
обявено за град.
88 „Die Räuber" („Разбойници", 1781) -  трагедия в 5 действия от Фридрих Шилер 
(1759-1805).
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-  Как така няма да пътуваме! -  възрази Роза Попова и като се засмя до
бави: -Д а  не сме арестувани?

Учителят също шеговито допълни:
-  Кметът нареди да се приберат конете на файтоните в общинския обор, 

да се нахранят там като гости на нашите коне и Докато не си изкарат довече
ра вечеринката, не искат да тръгнат.

-  Много хубаво нагласено -  каза Роза, като се засмя. -  Няма що, остава
ме и ний, само че трябва да ни дадат хора и материал.

-З а  това не се грижете -  добави кмета, -  всичко ще имате. И столове ще 
съберем, ще вземем и всички лампи от селските улици, Ще видите, че ще 
стане театро и половина. Най-малко двеста души ще се поберат. Скоро след 
това барабанчето на общината разгласи за голямото чудо, което ще види 
селото тази вечер в селската кръчма, като подканяше селяните да избързат 
и отидат в общината и си запазят места, където се продаваха билетите при 
повишени цени: от 4 лв. до 1 лв. за правостоящи.

Интересен бе краят на обявлението с барабанчето, което гласеше, че 
„никому да не стане мъчно, ако остане навън и не види това чудо" и че 
„кметът няма да бъде виновен и никой да се не оплаква". Когато постави
хме един афиш пред вратата на кръчмата от пиесата „Епидемия" на Разсу- 
дов, която щяхме да играем, дойде кметът и поиска да сменим пиесата, За
щото „медицински" работи няма да заинтересуват селяните, пък и в селото 
от няколко години вече не е имало никаква епидемия -  нито по хората, нито 
по добитъка. Когато му обяснихме, че това е една интересна семейна дра
ма из руския живот, той се съгласи със забележката, че ако има нещо като 
прегръщане и целуване да се премахне, Защото щяло да има жени и да не 
би да избяга някоя.

Само половин час след излизането на кмета от кръчмата, барабанчето 
наново биеше, но сега с нов текст. Доколкото си спомням, барабанчикът 
разгласяваше за „страшната и кървава драма, която е станала преди някол
ко дена в Русия и която селяните ще видят тази вечер в кръчмата, без да се 
плашат, Защото ще бъде само на шега".

В продължение само на два часа всички билети бяха разпродадени. Ар
тистите, общинските служители и учителите се бяха впрегнали в изготвяне
то на сцената върху тезгяха и бъчвите. Всичките лампи от селските фенери 
бяха донесени в кръчмата и предоставени за почистване на жените от теа
търа. Роза Попова и Надежда Караиванова нареждаха гардероба. Гримьор
ната стая щеше да бъде една малка стая зад тезгяха, която служеше за склад 
на кръчмата и която едновременно съхраняваше разните качета с туршии 
за мезета.
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На стария колега Христо Илиев беше възложена по-лека работа -  да по
крива прозорците откъм улицата с амбалажна книга и да потърси ютия за 
изглаждане на дамските рокли. Тук обаче на помощ дойдоха две учителки 
от училището, които си предложиха труда да изгладят нужния за вечерта 
гардероб.

Вечерта малкото салонче на кръчмата беше задръстено от публика -  
селяни и селянки в красиви добруджански носии, които с трепет очакваха 
започването на представлението. Някои от жените бяха с деца в ръцете, а 
други с хурки и не преставаха да предат, както във време на паузите, така и 
през време на действието.

Интересни бяха възгласите, които гласно се отправяха към сцената по 
време на играта като: „как не я срам, женена жена да се занася с чужд мъж" 
или „много ти е добър мъжът, че не вземе да ти счупи главата".

Нещо по-характерно обаче беше отношението на публиката към сцена
та. При това стеснено положение на столовете в малкия салон първият ред 
на „резерва"-та беше непосредствено до сцената -  така, че Когато публика
та изпълни салона, коленете на седящите на първия редее облягаха на рам
пата на сцената и по този начин заемащият тези места беше непосредстве
но до сцената, отдалечен от нея само на около 60 см. Във второто действие 
на пиесата „Епидемия", по време на диалога между доктора и Карелин, има 
момент, Когато докторът предлага на Карелин цигара. Тук обаче изведнъж 
се чу гласът на кмета, който седеше на първия ред в средата и който след 
като се изправи в целия си ръст, изважда кутия цигари първи качество и като 
си протяга ръката до самите артисти, казва гласно:

-  Запалете, моля, по една от моите цигари, много са сухи.
Когато кметът забеляза смутения вид на артистите и прикования в него 

поглед, който му напомняше, че не трябва да прави това, той весело доба
ви:

-  Хайде де, няма защо да придиряте, тука всички сме си свои и няма кой 
да хване кусур.

Това създаде весело настроение всред салона, някои започнаха да се 
смеят и по този начин драматическият диалог от пиесата се преобърна на 
весела сцена от някоя комедия.

Пиесата „Епидемия" беше изпратена с възторг от присъстващите, които 
с нестихващи ръкопляскания и одобрителни викове изпроводиха послед
ното действие, като гласно изразяваха доволството си от това, че Карелин 
убива Илария Георгиевна.

-  Пада й се! -  викаха гласно някои жени.-Язък за него. Трябваше мъжът 
й да й счупи главата, за да не черни чуждите мъже.
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Каква обаче беше нашата изненада, Когато на края се явиха при нас кме
тът и някои от учителите и ни предложиха вечеря, като молеха да приемем 
тяхната компания. Театралният салон бързо се преобърна на гостилница и 
върху масите се сложиха разни тави и чинии с печени прасета, кокошки, 
баници, пържени и бъркани яйца, сирене, кашкавал и дамаджани с вино. В 
салона влязоха и някакви цигани „чалгаджии" с цимбал и цигулки, които за
почнаха да свирят български хора и ръченици. При такава атмосфера и най- 
приятелски отношения вечерта продължи до късно през нощта. След това 
всички артисти бяха разквартирувани по къщи, където ги очакваше също 
топъл прием.

На сутринта, Когато театърът щеше да заминава, около кръчмата се беше 
събрало цялото село, а чалгаджиите наново засвириха хора и ръченици.

Всички обаче от изпращачите бяха донесли по нещо на артистите -  за 
из пътя, като баници, пържени пилета, сирене, сланина, топли пити, вина 
и шишета с ракии. Донесеното беше в такова количество, че доста време 
трябваше то да се опакова и прибере в колата за театралния багаж.

* * *
Със своята издръжливост Роза Попова даваше пример на всички. В студ 

и кал, при най-невъзможни превозни условия, тя стоеше редом с артистите 
и еднакво с тях поделяше тежките условия на провинциалния живот. За нея 
нямаше значение с какво и как ще пътува, дали често ще трябва да ходи 
пеша. С нищо тя не издаваше умората си, нито честите неразположения от 
тежкия път, нито създадените пречки от материалните трудности в някой 
град. Коректна еднакво към всички -  от първия артист до слугата на театъ
ра, винаги с усмивка на уста, тя другаруваше със състава на театъра и никога 
не подчертаваше своето положение като директор или качествата си на го
лям артист.

Роза Попова беше голяма на сцената, а в живота беше една обикновена 
жена, външният вид на която не посочваше големия артист. Тя беше една от 
най-скромно облечените в театъра, Докато на сцената костюмите й за всич
ки роли, а и тези на останалите артисти, съперничеха с тези на костюмите 
от Софийския Народен театър. Всяка излишна стотинка се хвърляше за сце
нични костюми и реквизит, а много често, вън от сцената, подметките й бяха 
скъсани, а токовете на обущата -  разкривени. Роза Попова, която имаше 
едва ли не десетки обуща за сцената, в живота нямаше повече от един чифт, 
с който ходеше и в сухо, и в кално време. Роза Попова обаче държеше съста
вът на театъра да има приличен вид на улицата и сама контролираше това. 
Тя винаги авансираше артистите, Когато се касаеше за нов костюм, обуща и 
други принадлежности.
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Една от основните й черти бе да гарантира първо храната на артистите, 
за което тя вземаше веднага мерки още с пристигането си в нов град. Тя и 
Чичо Стоян тутакси поемаха грижата да се осигури храната „на тефтерче". 
Роза Попова създаваше и авторитет на колегите си от театъра, като гово
реше за тях винаги най-добро, подчертаваше техните качества на млади и 
много надеждни артисти, независимо от това, че много често, Когато бяхме 
насаме в хотела или на сцената, тя посочваше нашите грешки и слабости, 
като насаждаше в нас съзнанието за голямата отговорност, която носим със 
званието си на артисти. Една мисъл, която тя често повтаряше, беше:

-  Направете така, че публиката еднакво да ви обича и на сцената, и в 
живота. Животът ви вън от сцената неминуемо се отразява и върху твор
чеството ви на сцената.

По време на обиколката на театъра, приблизително към края на сезо
на, аз узнах от Роза Попова, че театърът ще престане да съществува като 
Русенски Градски Театър поради слабия интерес на общината към него и 
спряната вече материална подкрепа, толкова повече, че театърът в периода 
на пътуването беше на самоиздръжка, зависеше само от своите приходи. 
Роза Попова възнамеряваше да отиде в Русе и ликвидира с положението на 
театъра към Русенската община.

Театърът щеше да продължи своята дейност като нов независим теа
тър под ръководството на Роза Попова. Предвид обаче на малкото време 
до края на сезона, който щеше да продължи до края на м. Април [1912], 
това се отложи до закриването на сезона, като фактически театърът оста
ваше независим от Русенската община и само афиша го ангажираше с нея. 
Когато се говори за закриване на сезона в онова време, нека не се забравя, 
че театърът не определяше сам края на сезона. Това зависеше най-често, за 
да не кажа -  винаги, от времето, Когато се падаше Великден, а това означа
ваше, че театърът можеше да продължи своята дейност не повече от края 
на последната седмица до Страстната седмица преди Великден. Тогава, пък 
и до 9-ти Септемврий 1944 година, беше узаконено това положение -  да не 
се дават никакви представления или забави през време на Великденската 
страстна седмица. Това беше наложено по законодателен ред от синода на 
православната църква в България.

Един пътуващ театър, който едва покриваше своите разходи, не би мо
гъл да изтърпи една мъртва седмица, която би натрупала толкова задълже
ния, които впоследствие не биха се покрили в един месец дори при най-до
бър материален успех. Ето защо пътуващият театър взимаше за мярка като 
край на сезона Великденската седмица, Когато театърът се разформирова
ше, артистите се пръскаха и започваха, както се изразяваха тогава артисти
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те, „7-те гладни години" за тях. А това бяха летните месеци до средата на м. 
Септемврий.

* * *
В град Добрич нашият театър беше изправен пред разформироване 

поради внезапното заболяване на Роза Попова, но голямата саможертва, 
която Роза понесе за театъра, продължи неговия живот. Вследствие на сил
ната простуда, получена през време на пътуването, още с пристигането си 
в Добрич Роза не се почувства добре. Представлението на „Дамата с каме
лиите", пожелано изрично от местното гражданство, бе обявено за другия 
ден. За няколко само часа билетите бяха разпродадени, като публиката на
стояваше да се отвори каса и за следващото представление. Вечерта оба
че температурата на Роза Попова се покачи толкова много, че тя изпадна в 
безсъзнание. Лекарите констатираха силно възпаление на дробовете, пре
поръчвайки й да постъпи веднага на лечение в болницата, след което да се 
оттегли на почивка за няколко месеца. Нека се знае, че Роза Попова про
дължително време, дори и в периода на участието си в Народния театър, 
страдаше от възпаление на дробовете, което много често е застрашавало 
и живота й. На другата сутрин температурата й беше значително спаднала, 
обаче лекарите безусловно й забраниха да напуска стаята. При това поло
жение артистите решиха да предложат отлагането на представлението, а 
дори и разформироването на театъра.

Роза Попова категорично се противопостави на това, като заяви, че тя 
все още е ръководител на театъра, че тя би могла сама да отлага предста
вленията и че със своя живот само тя разполага.

Тя се изправи смъртно бледа на леглото и едва дишайки, каза:
-  Представлението ще се играе довечера, освен ако дотогава смъртта 

не превари. Само едно ще ви моля, не разпространявайте из града за моята 
болест, Защото публиката не обича болни артисти.

Вечерта температурата наново се покачи и въпреки категоричната за
брана на лекаря Роза Попова дойде в театъра. Видът й бе все така изтощен, 
кашлицата й се беше наново усилила -  това накара артистите втори път да 
й предложат отлагането на представлението.

-Д айте първия звънец! -  беше категоричният й отговор. -  Защо ще от
лагаме, Когато тази вечер публиката ще гледа една правдива Маргарита89.

През всеки антракт лекарят идваше и проверяваше състоянието й. Той 
намери, че пулсът й е отслабнал и предложи да й се сложи инжекция.
89 Маргарита (Маргьорит) Готие -  главната героиня на „Дамата с камелиите". Краси
вата парижка куртизанка е тежко болна от туберкулоза и във финалната сцена умира в 
прегръдките на своя любим -  Арман Дювал.
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-  Защо? -  отговори усмихната Роза Попова. -  И без това Маргарита Го- 
тие наближава своя край.

В антракта преди последното действие температурата наново се покачи 
и лекарят се съмняваше дали няма да изпадне в безсъзнание. През послед
ното действие Роза напрягаше всичките си сили, за да се овладее, борейки 
се с постоянно усилващата се температура, която се чувстваше вече в плам
налото й лице, върху което се стичаха непрестанно едри капки пот. Малко 
време преди края на диалога с Арманд тя облегна главата си на моето рамо 
и между репликите прошепна тихо:

-  Моля, дръжте ме по-здраво, за да не падна.
Аз чувствах как температурата, която все повече и повече отслабваше 

силите й, се отразяваше вече в замрежените й очи и с трепет очаквах края 
на действието. Близо към края на агонията на Маргарита забелязах как ези
кът й започна да се преплита и в самия край тя се отпусна като труп върху 
дивана. Когато завесата падна при бурните ръкопляскания на публиката, аз 
извиках към слугата, който вдигаше завесата:

-  Не вдигай завесата.
Изведнъж Роза се изправи със замрежени очи и каза:
-  Вдигнете завесата. Публиката не може да бъде оскърбена с такова 

пренебрежение. Аз не мога да отхвърля тази й награда.
Завесата се вдигна и Когато наново се спускаше с поклона на Роза, от

правен към публиката, тя се строполи като труп върху сцената. Дойде ле
карят и констатира влошено положение. Роза беше оставена да лежи в 
безсъзнание върху дивана на сцената, върху който преди малко бе умряла 
Маргарита Готие. По-късно тя беше отнесена на ръце в хотела, без да дойде 
в съзнание. Колебливото състояние на нейното здраве принуди театъра да 
престои цяла седмица в Добрич, където играхме четири представления при 
голям материален и морален успех.

* * *
Наближаваше Великденската страстна седмица, Когато театрите пре

установяваха своите представления90, но Роза реши да направим опит и 
продължим сезона, като разчиташе на кредита от съдържателя на хотела и 
гостилницата в Провадия -  Ряпата. Същевременно тя бе решила да отиде 
в Русе и да ликвидира с Русенския общински театър. Завърнахме се отно
во в Провадия, откъдето Роза и Чичо Стоян заминаха за Русе, след като ни 
гарантираха храната и хотела в Провадия. Един от колегите, Неделчо Нико
лаев, предчувствайки лошия край, предложи да бъдем подготвени за всяка

90 През 1912 православният Великден се е падал на 25 март (неделя).
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евентуалност, ако Роза не се завърне при нас, ако бъде възпрепятствана 
от общината и комитета в Русе. В Провадия никой не знаеше за отсъстви
ето на Роза, Защото това можеше да има лоши последствия за кредита ни 
пред хотелиера и гостилничаря. И наистина във вторник сутринта /Велики 
вторник91/ Роза се обади по телефона от Русе, като разпореди да се прибе
ре всичко и се отправим за Русе. На това нейно предложение се противо
поставихме аз и колегата Щилиян Попов, като предложихме да образуваме 
нов театър и направим всичко възможно, за да издържим една седмица, 
дори и при положението да ни се откаже кредита в хотела и гостилницата. 
Това наистина последва още същия ден, Защото телефонистката беше вече 
разгласила, че театърът ще се разформирова и че Роза Попова няма да се 
завърне в Провадия.

Изправени пред неизбежното положение да се разпръснем, ний обра
зувахме нов театър под името „Свободна сцена" с директор Васил Гендов92, 
като за първа пиеса избрахме комедията „Женитба"93 от Гогол, поради това 
че главната роля на Подкальосин беше готова в лицето на колегата Не
делчо Николаев, а аз бях разучавал, за една вечеринка в София, ролята на 
Кочкарьов. Трябваше само да се повика в помощ един колега от Варна, за 
когото знаехме, че е играл ролята на Пържени яйца. Това беше Иван Во- 
лний94 -  варненски артист и едновременно с това журналист. Той наистина 
не закъсня да се отзове на поканата и ний веднага започнахме репетициите 
в хотела, Защото Еврейското читалище отказа да ни дава салона на разполо
жение за репетиции.

След като ни се отне кредитът, храната ни бе много оскъдна. Няколко 
дена поред ний живеехме напълно колективно, като всяка храна, било на
мерена от някой колега, било от приятел или някакво благородно подая
ние, се разделяше между всички. Към пиесата „Женитба" включихме и

91 През 1912 Велики вторник се е падал на 20 март.
92 Съобщения в периодичния печат потвърждават написаното в мемоарите, свиде
телствайки, че през март 1912 „трупата на г-жа Р. Попова се разформировала" (пора
ди разногласия), но „премиера на трупата В. Гендов е сформирувал театр „Свободна 
сцена" с същите артисти и артистки" (Хроника. Театр „Свободна сцена". -  в. „Софийска 
вечерна поща", г. I, № 90, 21.111.1912, с. 5). След десетина дни се оказва, че „театр „Сво
бодна сцена", под управлението на В. Гендов, е предприел вече своята обиколка из 
С[еверна]. България" (Хроника. Театрални. -  в. „Реч", г. VI, № 1593, 30.111.1912, с. 3).
93 „Женитьба" -  комедия в 2 действия от Николай Василиевич Гогол (1809-1852), напи
сана през 1833-1835, публикувана в 1842, поставена за пръв път на 9.XII.1842 в Санкт 
Петербург.
94 Иван Атанасов Волний (1887-1980) -  варненски журналист, театрален самодеец.
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едноактната драма на Григорий Григориевич Ге „Жертва на стачката"95, за 
чиято централна роля аз бях напълно готов. Отсъствието на Роза Попова 
се отрази гибелно върху краткотрайния живот на новия театър „Свободна 
сцена". Въпреки нашия ентусиазъм и стремежа ни да задържим положе
нието, след десетдневни непосилни условия и при видимото недоверие на 
публиката към нас, театърът трябваше да бъде разформирован, след което 
багажът на театъра беше изпратен в Русе96.

* * *
Тези 10 дни, които театърът преживя в Провадия в отсъствието на Роза 

Попова, заключават в себе си страдания и борба за съществувание, за пар
чето хляб, а ведно стова заключават и ентусиазма и саможертвата на мла
дите тогава български артисти в тежкия и нерадостен път на провинциалния 
театър. Това, че Роза Попова напусна Провадия и че нямаше да се завърне 
наново, се долови също и от съдържателя на хотела, Ряпов, който все пак 
продължи своето доверие и към младия състав на театъра, Докато изтече 
„Страстната седмица" на театъра.

Театърът се озова в това положение през седмицата преди Великден, 
Когато всички представления и забави се преустановяваха за една седмица. 
И неслучайно колегата Сава Стоянов97 беше казал, че новияттеатър „Свобод
на сцена" посреща своята „Страстна седмица". Ряпата се съгласи да изчака 
до края на седмицата с обещанието, че още след първото представление 
ще му се издължи сумата за хотела. За гостилницата обаче въпросът беше 
друг, Защото майсторът готвач, известният навремето Карамфил, работеше 
при Ряпата на процент. Със съгласието на Ряпов ние премълчахме пред Ка
рамфил за отсъствието на Роза, Защото бяхме убедени, че той ще ни откаже 
кредита, ако узнае, че Роза е напуснала театъра и че само ние оставаме 
отговорни за изплащането на кредита. В това направление ние намерихме 
още голямото и ценно съдействие на известната навремето на всички про
винциални артисти управителка на хотела на Ряпата -  Донка Балсамажиева, 
която имаше една изключителна слабост към хората на изкуствата. Тя беше 
като майка на всички с непрестанните си услуги -  дребни изпирания на те
атрален и личен гардероб, изкърпвания и гладене на театралния гардероб,

95 В случая може би става дума за едноактната пиеса (мелодрама) „Казнь" („Екзеку
ция", 1897) от руския театрален актьор и драматург Григорий Григориевич Ге (1867- 
1942).
96 Следващите страници -  от тук до средата на с. 58 -  Васил Гендов поставя в края на 
оригиналния ръкопис, но посредством бележка указва, че те трябва да дойдат на това 
място.
97 Сава Стоянов -  първоначално е артист от „Съвремен театър" на Матей Икономов, 
впоследствие става член на трупата на Роза Попова.
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В театъра на Роза Попова

„Театър „Свободна сцена", 
Провадия, 1911 г (Великден), 
Васил Гендов и Щилиян Попов"

От ляво на дясно: местен офицер, 
Владимир Кирчев, Васил Гендов;
Надпис: „Лятото на 1911, театър на Роза 
Попова"

Надпис: „Спомен от Лом. Сега пристигнахме 
във Видин. Поздрави всички. Тв. Бр. Васил, Ви
дин, 5 IX 1911", от ляво на дясно: ротмистър 
Борис Здеров, Спас Наков, Васил Гендов

Надпис: „за Христофор Тодоров, Лом 1912 
год. от ляво на дясно: ротмистър Борис 
Здеров, Спас Наков, Васил Гендов
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а много често и с храна, Когато театърът изпаднеше във финансово затруд
нение,

В понеделника на нашата „Страстна седмица" се хранихме още на теф
терче, Защото Карамфил не можа да узнае за отсъствието на Роза. Ние оба
че, от своя страна, се задоволявахме с възможно най-оскъдната консума
ция, като храната ни се заключаваше в половин порция постна яхния или 
една чорба. Във вторник на обяд пак се бяхме сбрали около „актьорската 
маса" и очаквахме своя обяд. В това време обаче стана нещо неочаквано, 
което постави всинца ни в недоумение. При нас, на масата, идва Карамфил 
и след като събира приборите, казва гласно с доста рязък тон:

-  Повече на тефтерче не давам. Който има пари, ще яде, който няма, 
няма що да чака. Щом я няма Роза, и храна на вересия няма.

Оказа се, че Когато телефонистката, вече дочула нашия разговор с Роза 
по телефона, е дошла на обяд, случайно е споменала, че Роза няма да се 
върне вече. Тя обаче не е подозирала колко несгоди и страдания ще изжи
вее театърът за тази й словоохотливост. Пред нас се очертаваха вече шест 
гладни дни. След този отказ на Карамфил ние останахме като попарени. 
Всеки от нас остана на масата с наведена от срам глава и не се решаваше да 
напусне гостилницата. Около нас се възцари тягостно мълчание, като погле
дът на всички беше отправен към нашата маса.

Последва обаче втора изненада. След няколко минути Карамфил се връ
ща пак при нас и като започва да нарежда наново приборите, казва весело:

-  Хайде, пак ще се храните, ама само сега. За довечера ще видим.
Обидената гордост беше завладяла всички, но при празен стомах дори

тя не ни позволи да откажем тази нова покана. Направи ни само впечатле
ние, че след като се нахранихме и поискахме тефтерчето, за да запишем 
храната, Карамфил отговори:

-  Няма какво да записвате. Обядът е платен.
Колегата Щилиян Попов и аз станахме веднага на крака. И двамата с 

повишен тон и много ръкомахания поискахме от Карамфил обяснение за 
това. Щилиян Попов беше вън от себе си и като се приближи до Карамфил, 
почти викаше:

-  Още сега ще върнеш парите на този, който ти е заплатил, и ще ни до
несеш тефтерчето. Ние не сме просяци, за да искаме милостиня.

-  Е, добре де -  започна смутено Карамфил, -  как да му ги върна, като си 
излезе човекът. Довечера ще му ги дам.

И като се отдалечаваше бавно от масата, добави:
-  Вместо да ми благодарите, че ви нахраних, крещите като луди. Тука 

карагьозчилъци не минават.
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Карамфил беше много пълен и нисък на ръст човек, с издаден напред 
голям корем. Той беше арменец и говореше развалено български език. Със 
своите смешни изрази и жестикулация, които не отговаряха на телосложе
нието му, предизвикваше смях у всички. Благодарение на това този печален 
случай се преобърна в една весела сценка, която предизвика смях. За нас 
беше ясно, че до неделя нямаше да имаме храна и че трябва сериозно да 
помислим за това. Вън от храната липсата на тютюн тормозеше много пуша
чите в театъра. Това стана причина още след обяда мъжете да се пръскат из 
града, за да търсят изход от положението. В резултат на тази дейност бяха 
събрани малко цигари и тютюн -  предимно от близки и познати в града, 
които братски се поделиха между пушачите.

Аз и колегата Сава Стоянов квартирувахме в една стая с две легла. Съ
щата вечер, след като бяхме повикали от Варна тамошния артист Иван Вол- 
ний, за да попълни състава ни за пиесата „Женитба" от Гогол в ролята на 
Пържени яйца, която той бе играл във Варна, аз и Савата се прибрахме в 
стаята, която благодарение на Донка беше затоплена. Като се помирихме с 
мисълта, че ще си лягаме гладни, заехме се с работа около постановката на 
пиесата „Женитба" в случай че Иван Волний не дойде, въпреки че обеща да 
стори това. Аз правех известни съкращения, а Сава Стоянов четеше ролята 
на Пържени яйца, за да бъде готов за всеки случай.

Изпушвах последната си цигара, дадена ми Донка, която също пушеше, 
и довършвах вече съкращенията, Когато на врата се похлопа. Аз и Савата се 
спогледахме плахо. Посещение в такъв късен час не предвещаваше нищо 
добро. Замълчахме. Последва второ, по-настойчиво хлопане и аз едва чуто 
отговорих: „Влез". Вратата се отвори и на прага се показа човек на възраст 
не повече от 40-45 година с много добър външен вид и голяма чаталеста 
брада.

-  Много се извинявам -  започна той още от вратата, -  но съм сигурен, 
че ще ме извините, Когато узнаете причините на моето посещение.

Той говореше тихо, любезно и в гласа му се долавяше нотка на състра
дание и топлата.

-  Какво обичате? -  запитах аз бързо.
-  Седнете, моля -  добави любезно Сава Стоянов.
-  Ще седна -  добави непознатият весело, -  но първо ще изпушим по 

една цигара.
Той извади от джоба си една металична табакера и много любезно 

предложи цигара на мен и Савата. Аз взех цигара, а Сава отказа, тъй като не 
пушеше. След като запалихме, гостът седна на стола до масата и продължи 
пак тихо, като разглеждаше разхвърлените по масата книги и листове.
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-Дойдох при вас, за да ви помоля за нещо.
Тук аз и Савата се спогледахме за миг, достатъчен и на двама ни да се 

разберем, че непознатият ще удари на камък, ако поиска пари от нас.
-  Първо -  продължи непознатият, -  искам вашата дума, че няма да ми 

откажете.
-  Ами ако е нещо не по нашите възможности -  бързо отговорих аз.
-  Напълно е възможно, само трябва да се съгласите.
-  Ако е за пари -  добави весело Савата, -  отсега мога да ви кажа, че 

няма да ви огрее, Защото хич ни няма.
-  Това зная, пък и да имахте, едва ли бих поискал от вас, дори да имах 

нужда.
-  Тогава какво? -  запитах.
-  Нали ще ми дадете дума, че няма да ми откажете, Защото наистина 

ще ме наскърбите.
Със Савата се спогледахме, без да отговорим. Може би той сметна на

шето мълчание като знак за съгласие и затова весело продължи:
-Д н е с  сме вторник, Велики вторник, но „велик" за вашия театър. Днес 

получих заплата си и като си направих сметка, видях, че двадесет лева ми 
остават свободни. Ето защо дойдох при вас, за да ги приемете като подарък 
от мен.

Аз и Савата се изправихме на крака,
-  Как? -  извика Савата с патос. -  Никой никого не е молил за пари.
-  Защо ще ни подарявате тези пари -  продължих самоуверено аз, -  Ко

гато ние нямаме нужда от тях?
-  А, аз зная, зная, че имате голяма нужда от пари -  добави той бащин

ски.
-  Аз зная, че тази вечер си лягате гладни, Защото Карамфил ви отказа 

повече храна на тефтерче.
-Д а , но после пак ни даде -  отговорих аз.
-Д ад е -  продължи непознатият, -  но след като трябваше да се намеся. 

Аз бях там и не можах да понеса този срам, който вие изживяхте.
-  Значи вие заплатихте обяда ни? -  възбудено попитах.
-  Имате ли право да ми се сърдите за това? Имате ли право да отхвър

ляте ръката, която ви се подава от най-добро сърце? И защо? Защото сте 
горди. А ето, че мен ме заболя за вас. Откъде знаете, че и аз нямам някой 
близък, който в тази момент преживява същото унижение от такъв един 
като Карамфил?

-  Близък ли? -  запитахме със Савата развълнувано, -  Артист ли е?
-Д а , моята сестра, която също така обикаля като вас немила и недрага.
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Която също от гордост може би не се е обадила вече две години. И защо ви 
е такава гордост, която ви кара да гладувате?

-  Мога ли да зная коя е вашата сестра? -  запита Савата.
-  Минка Манчева98. Кой знае къде и как посреща и тя празниците? Аз се 

казвам Бикчиев и съм агроном към общината.
Накрая ние все пак приехме подаръка на Бикчиев. Когато той напусна 

нашата стая, целият състав се събра при нас и в скоро време в малката хо
телска стая бе сервирана купена набързо „пищна вечеря", в която изобил
стваше сиренето, кашкавалът и луканките. Имаше и няколко шишета с вино, 
както и няколко кутии цигари, които гордо стояха на масата всред този „раз
кош и изобилие". Ние обаче не забравихме да поканим и управителката на 
хотела Донка, като израз на нашата признателност за грижите, които тя по
лагаше към нас, бедните и несретни провинциални артисти99.

* * *
През лятото на 1911 година аз научих от Роза Попова, че тя ще сформира 

свой пътуващ театър, като покани и мен да вляза в състава на новия театър. 
В новия театър освен предишните колеги щели да се включат и някои нови 
като Матьо Македонски100, Елена Бояджиева от Варна, една млада циркова 
артистка от цирка на Александър Добрич101 -  Зорка Захарова, заедно с баща 
си, който щеше да бъде домакин на театъра, братя Миланови от Казанлък 
-  Иван и Александър, известни в града като много добри местни актьори, 
особено Иван, който минаваше за един от добрите комици на провинцията 
и най-добрия изпълнител на ролята на Разплюев от пиесата „Сватбата на 
Кречински".

Преди да отбележа за живота на новия театър на Роза Попова през се
зона 1911-1912 год., ще се спра на един пропуснат случай от обиколката на 
театъра през пролетта на 1911 година.

Спирам се на книгата „Лекции по история на българския драматически 
театър"102 от проф. Пенчо Пенев103. На с. 132 срещам следното обяснение на

98 Минка Манчева -  актриса в театър „Родина" (1919-1921).
99 Тук свършва текстът, отбелязан от Гендов за добавяне.
100 Методи Николов Македонски (1891-1958), по-известен като Матьо Македонски -  
актьор, режисьор и театрален деец.
101 Александър Иванов Добрич (1879-1968) -  гимнастик и борец. Брат на цирковия 
актьор Лазар Добрич (1881-1970).
102 „Лекции по история на българския драматически театър. I част. До Освобожде
нието -  1878 година". София, Наука и изкуство, 1952, 328 с.
103 Пенчо Пенчев Пенев (1911-1968) -  писател, критик, театрален историк.
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Васил Д. Стоянов104 за първото представление, дадено в Шумен в 1856 г. от 
Сава Доброплодни на комедията „Михал"105. В обяснението за това пред
ставление се казва: „представлението се извърши в голямото салонче на 
Костовата /или Петровата/ ракиджийница, срещу голямата /тогаз/ жълта 
къща на Костакя х. Савов".

Аз не зная дали др. проф. Пенев се е справил с „Миналото на българ
ския театър"106 от нар. артист Иван Попов107, за да бъде така категоричен. Аз 
мисля, че сведенията, които би ни дал Иван Попов, макар да бъдат и уклон
чиви, биха били по-правдоподобни, не само Защото годините на Иван По
пов му позволяват да бъде по-близо до тази епоха, но Защото Попов дълги 
години, и то много старателно, е събирал всички данни върху развитието на 
българския театър, а и сам е бил в контакт с много живи свидетели от онова 
време. В своята книга т.I, с. 8 той казва: „едно турско кафене".

За да мотивирам тази си мисъл и тази непълнота в твърденията на 
проф. Пенев, от една страна, и Васил Стоянов, и Иван Попов, от друга, ще 
припомня следния случай, който по ни приближава до сведенията на Иван 
Попов за турското кафене. През 1911 год., по време на обиколката на Русен
ския градски театър, бяхме в Шумен, където представленията се даваха в 
читалищния салон „Архангел Михаил"108. В читалището имаше един доста 
възрастен домакин /около 70-годишен/, който от дълги години е бил зает с 
разни служби около читалището. Името му не си спомням, но помня много 
добре, че беше изключително културен човек, който живо се интересуваше 
от живота на българското драматическо изкуство. Тъкмо той ни припомни 
за много отдавна преминали представления, давани в Шумен преди и след 
освобождението на България.

Той ни разказа също за давани представления преди откриването на

104 Васил Димитров Стоянов (1839-1910) -  филолог и просветител, един от инициато
рите за създаването на Българското книжовно дружество (предшественика на днешна
та БАН).
105 Ha 15.VIII.1856 в наскоро основаното народно читалище в Шумен, помещаващо се 
в Кавръковото кафене, Сава Доброплодни (1820-1894) поставя на сцена побългарената 
комедия „Михал Мишкоед" (по гръцкия писател Милтиадис Хурмузис). Това предста
вление се приема за начало на съвременния български театър.
106 „Миналото на българския театър. Спомени и документи. Том I". София, Печатница 
Борис Ан. Кожухаров, 1939.
107 Иван Петров Попов (1865-1966) -  актьор и режисьор в Народния театър. Истори
ограф на българския театър. Вуйчо на Елена Снежина и Васил Гендов (брат на техните 
майки).
108 Сградата на народното читалище „Архангел Михаил", проектирана от френския 
архитект Жан Антонии Мерсие, е открита на 9.XII.1898 (със съществуващия и до днес 
театрален салон в нея). През 1946 читалището е преименувано на „Добри Войников", 
днес към името е прибавена и годината на основаването „1856".
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читалището в Шумен, в които сам е взимал участие, разказа ни за известни 
имена, взели активно участие в театралния живот на града и накрая ни каза:

-  Искате ли да видите първата рисувана декора върху стена още от тур
ско време?

Това той говореше на мен и колегите от театъра Тодор Обрешков, Вла
димир Кирчев и Надежда Караиванова,

-  Къде е тя -  попитахме ний.
-  Ей-тука, срещу читалището, в Сиврипеньовото кафене.
И като се приближи до прозореца, посочи към едно старо двуетажно 

здание с разнебитен външен вид, разположено на срещуположния ъгъл на 
читалището, точно срещу хотел „Сан Стефано", в който квартируваше театъ
рът.

-  Това е Сиврипеньовото кафене, така се казва и до днес, макар че Си- 
врипеньо го е държал в турско време. Там е дадено първото представление 
в България от даскал Доброплодни, на което представление е присъствал и 
моят баща.

Когато се намерихме в кафенето, което беше на втория етаж на здание
то, към което водеше малка дървена стълба от задната страна на къщата, 
видяхме едно малко салонче с квадратура не повече от 5 на 8 метра, а до 
него бе прилепена стаичка, която с портал се свързваше със салончето, от 
което тя беше по-висока с едно дървено стъпало. Тук се намираше оджа- 
кът109 на кафенето, един умивалник от тенекия за измиване на чашите, една 
маса с подредени върху нея кафени чаши, панички, водни чаши и таблички 
за поднос. До самото стъпало бяха наредени няколко маси, също за посе
тители. Точно в дъното, където беше прилепен оджакът, върху стената ви
дяхме някаква рисунка на гора върху самата стена, която от времето беше 
много замърсена и на места зацапана. Ясно обаче се виждаше, че това е 
било проспект на гора, рисуван любителски, като малките и големи дървата 
се преплитаха много грубо и се сливаха в един общ преден план, като че ли 
всички дървета бяха наредени едно до друго напред.

-  Преди освобождението -  продължи домакинът на читалището -  съм 
идвал тук заедно с моя баща. Аз бях третокласен ученик в класното учи
лище и съм гледал комедията „Михал" на даскал Доброплодни. Тази мал
ка стая беше сцената, на която играеха артистите. Отпред за завеса имаше 
черга, която се издърпваше с ръце. Тогава аз видях тази рисувана гора на 
стената. И сега се учудвам как това салонче е побрало толкова много хора. 
За мене тогава 100-150 души бяха много хора. Помня, че беше след като 
завърши учебната година и че беше много горещо, Защото всички прозорци 
бяха отворени, за да става хладно.

109 Оджак (тур.) -  огнище обикновено с комин; стая в къща, където се пали огън.
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Този спомен за Сиврипеньовото кафене ни приближава по-близо до све
денията на Иван Попов, отколкото до бележките на др. Пенев за ракиджий
ницата, макар те да се основат на свидетелствата на съвременник, какъвто 
е Васил Стоянов. Спомням си също, че по мой почин ний писахме тогава до 
директора на Народния театър в София /ако се не лъжа Божан Ангелов110/ 
да се намери начин и се извади тази стена от кафенето като първи театра
лен декор, рисуван на стена. Впоследствие обаче узнах, че на това писмо не 
е било обърнато никакво внимание и че стената е била съборена по-късно 
със зданието, Когато се е строила новата постройка на същото място, срещу 
която постройка днес е новото здание на Бълг. Народна Банка.

Искам да отбележа още един исторически факт, който не е отразен 
както от др. проф. Пенчо Пенев, така и в записките на Иван Попов. Една 
подробност, която на пръв поглед изглежда без особено значение, но която 
говори твърде много за отношенията на публиката към изпълнителите на 
дадена пиеса в тази далечна епоха. Това са даваните в България /в случая в 
Калофер/ представления с маски: мъжките роли с мъжки маски, женските 
роли с женски маски. Аз не се съмнявам, че историкът на българския театър 
ще отдели значително място за тази подробност в развитието на драмати- 
ческото изкуство у нас.

След смъртта на баща ми Димо Хаджи Гендов111 намерихме неговия на
учен труд „Български исторически разкази", на който той бе посветил около 
30 години. Моят баща като общественик в Калофер през 1860 отбелязва за 
давани представления през същата година в салона на основното училище. 
Този труд на моя баща е в оригинален ръкопис, който ще бъде предаден на 
БАН и трябва да бъде разгледан от историка на българския театър там, къ- 
дето е засегнат животът на българския театър. Аз обърнах внимание на др. 
Иван Попов върху бележките за даваните представления в Калофер с маски. 
Той прояви интерес и пожела сам да прегледа оригинала, като помоли да 
му дам един препис от спомените за калоферските представления. Това аз 
направих още през 1950 год., но понеже и до днес не виждам да им е даде
на гласност, считам за необходимо да предам /дословно по ръкописа/ за
писките на моя баща за представленията, дадени в Калофер в 1860 година.

„В 1859 година започнаха тук-там по градовете по инициативата на учи

110 Божан Великов Ангелов (1873-1958) -  директор на Народния театър (4-7.XI.1908 
-  временно управляващ; 28.IV.1909-5.IV.1911; 1.VIII.1918-12.VIII.1920) и на Народната 
библиотека (1923-1928).
111 Димо Гендов Хаджигендов (1837-1919) -  родом от Калофер. Виден възрожденец, 
депутат в Първото (учредителното) народно събрание, което изработва Търновската 
конституция (1879).
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телите да се да ват театрални представления: „Кръщението на цар Бориса"112, 
„Геновева", „Зла жена"113, „Михаил Чорбаджи"114, „Даскал Цони"115 и прочие. 
А по мое нареждане като доброволен инспектор на Калоферското училище 
и като усърден деец на театралното дело в Калофер в 1860 г. преведохме от 
руски език пиесата „Разбойниците" и я дадохме в театрално представление 
в Калоферското основно училище. Учителите вземаха участие на сцената, но 
за допълнение на артистите призоваваха се по-бодри калоферски чираци от 
еснафите, които преди представлението с една-две репетиции явяваха се 
на сцената като артисти. Всички артисти играеха на сцената с маски, Защото 
без маски никой не желаеше да се изложи пред публиката. Женските роли 
се даваха на момчета, които се обличаха с женски дрехи и носеха женски 
маски, Защото никоя жена или момиче не искаше да има сношение с мом
чета на сцената и стаята, Защото това според турския обичай и нрав се смя
таше като противонравствено, което убеждение до Освобождението беше 
напълно установено и у българите. Във времето на въстанието на Хр. Ботев 
в някои пиеси, ако и да се явяваха лица с военни дрехи, шлемове, копиета, 
турците, особено властта, които идваха на представленията, не обръщаха 
много внимание, като считаха театралното дело за карагьозчийски работи, 
но при горе-реченото въстание като се явяваха лица с военни облекла, тур
ците погледнаха на театралното дело като на пропаганда за въстание, зато
ва по училищата, където имаше подобни костюми, изгориха се във фурните, 
за да се не намерят от турците, Защото наказанието на устроителите и дей
ците на сцената беше заточение, а някъде и още по-голямо наказание. На 
Русенский генерал губернатор Мидхат Паша116 бе дадена власт за цяла Бъл
гария, щото за най-малкото подозрение или наклеветяване имаше власт да 
обеси, който и да е българин като бунтовник против турската държава".

Като отбелязвам тези спомени на моя баща, аз мисля, че правя услуга 
на историка на българския театър, който в тях ще намери известен ценен 
материал, за да попълни някои празнини, които случайно са допуснати.

112 „Покръщение на Преславский двор" (1868) -  историческа пиеса от Добри Войни- 
ков.
113 „Побългарена" пиеса от „бащата" на сръбската драма Йован Стерия-Попович 
(1806-1856).
114 „Михалаки Чорбаджи" (1882) -  комедия в 2 действия от Иван Вазов (1850-1921).
115 Диалог от Добри Войников, издаден през 1860, в който става дума за стария и 
невеж даскал Цони, отричащ всички учебници и науки, щом те не са на религиозна 
основа. Диалозите се пишат обикновено от будни учители, за да се четат по време 
на училищните празненства. Те са преходната форма към комедията, допринасят за 
създаването на училищния и читалищния театър.
116 Ахмед Шефик Мидхат паша (1822-1883) -  османски държавник, валия на Дунав
ския вилает (1864-1868).
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* * *
Новият самостоятелен театър на Роза Попова бе сформиран през лято

то на 1911 година под името „Драматичен театър", като целият ангажиран 
състав очакваше датата и мястото, където щяха да започнат репетициите. 
Този въпрос беше един от най-тежките, толкова повече, че това изискваше 
наличност на салон със сцена за репетиции. След няколко неуспешни опита 
за гостоприемство в някои градове като Плевен, Севлиево, Ловеч и Враца, 
Роза Попова замина лично за Габрово, където имаше театрален салон при 
клуба на социалдемократическата партия, който имаше това удобство, че в 
самата постройка се намираха и значителен брой стаи, предназначени за 
канцеларии, библиотека, гримьорна, реквизитна и др., и които в момента 
бяха празни. Сцената била значително обзаведена с декори, а салонът -  със 
значителен брой столове и пейки, нещо което е от съществено значение за 
провинциалния театър, ако той сам трябваше да търси столове от частни 
лица или заведения, а това беше една много тежка работа.

В Габрово салонът се използвал предимно зимно време за забави и ве
черинки на партията, които са се давали редовно всяка събота и неделя. 
Роза Попова разчиташе в Габрово и на един близък приятел на семейството 
им, член в управителния съвет на клуба и известен габровски адвокат. Роза 
Попова се завърна в София с разрешението на управата на клуба да ни се 
отпусне безплатно салона за един месец, като един малък процент от при
хода трябваше да се заплаща на клуба за наем на празните стаи, които арти
стите трябваше да заемат като квартири. Това беше едно неочаквано пред
ложение, толкова повече че в една от стаите имало складирани голям брой 
дюшеци и одеяла, които били оставени на склад от една наскоро премина
ла сбирка в Габрово, които сега ни се отпущаха за ползване в продължение 
на целия месец. Това беше голяма икономия, която ни освобождаваше от 
неприятността в продължение на цял месец да гледаме намусената и не
приветлива физиономия на хотелиера. Същевременно клубът дал съгласие
то си за няколко вечерни представления, които театърът ще даде в Габрово 
при условие малък процент да се взима като наем за библиотеката-читалня 
при клуба.

В края на м. Юлий 1911 год. целият състав беше в Габрово, настанен 
в помещението на клубния салон, като семейните бяха разпределени по 
отделни стаи, а ергените се сместиха в общо помещение. Самият театър на 
клуба не беше още в своя завършен вид. Вътрешната и външната мазилка 
не бяха още поставени. Постройката се намираше в края на града -  по посо
ка на шосето за Казанлък, на едно възвишение в полите на Балкана. Така че 
от театъра се откриваше панорама към целия град Габрово.
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Още в самото начало на нашето пристигане се взеха мерки за обзавеж
дане на стол за хранене на артистите, Защото в Габрово не се намери гостил
ничар, желаещ да кредитира с храна артистите за толкова продължително 
време. В задния двор на театъра се устроиха няколко оджака, а за горивен 
материал ни се отпуснаха трески и дървени отпадъци, останали от строежа 
на клуба. Чичо Стоян се зае с доставката на продуктите, а жените, включи
телно и Роза Попова, с готвенето. На всеки един от нас бе предоставено да 
си намери чинии и вилици за хранене, което стана още в първите дни, като 
повече от приборите бяха измолвани от частни къщи Тенджери и тигани ни 
доставиха самите любители-артисти при клуба на партията, които същевре
менно предложиха и своето безплатно участие в пиесите, където ще има 
нужда, както и своето съдействие за всичко.

В скоро време салонът на театъра се обърна и на работилница. Тук се 
изготвяха костюмите за историческите пиеси, както и някои декори и рекви
зит, които щяха да пътуват с театъра. Всички мъже също бяха заети с рабо
тата около гардероба. Изработваха се шлемове, копия, мечове, тенекиени 
пластинки за ризниците, които се бронзираха с бял и жълт бронз. Зная също, 
че бяха донесени голям брой зебла, кеневир и американ, които се взеха на 
кредит срещу гаранцията на един стар учител в гимназията, член на клуба и 
същевременно любител-артист, който също идваше да помага в изработва
нето на театралния реквизит. Две работнички от една бояджийска работил
ница, също любителки в местната трупа, си предложиха услугите в шиенето 
на костюмите, като изказаха също желание да участват, макар и с малки 
роли, в някоя от пиесите. В репертоара бяха включени както старите пиеси 
от миналия сезон на Русенския градски театър, така и историческата драма 
на Стоян Попов /Чичо Стоян/ „Борил"117, както и пиесата на Оскар Уайлд 
„Един човек, за когото не заслужава да се говори"118. Специално за Габрово 
Чичо Стоян вмъкна в пиесата „Борил" две малки роли за двете работнички 
от бояджийската работилница, които впоследствие щяха да се съкратят.

Като първа пиеса се репетираше „Борил", а едновременно се изготвяха 
и играните вече „Иванко", „Родина", „Сафо", „Катастрофа" и „Сватбата на 
Кречински". В скоро време целият град напрегнато следеше трескавата ра
бота на театъра и очакваше обявяването на някоя пиеса. Сред най-активни
те сътрудници в периода на репетициите в Габрово беше един от членовете 
на управителния съвет на клуба и главен партиен деятел в града. Доколкото 
си спомням, името му беше Йордан Йорданов. Освен че даде свои лични

117 „Цар Борил" -  историческа пиеса от Стоян Михайлов Попов.
118 Според проф. Йоана Спасова това е пиесата „А Woman of No Importance" (1893) от 
Оскар Уайлд (1854-1900). Промененото заглавие издава модерните възгледи на Роза 
Попова за ролите на мъжете и жените в обществото.
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средства за продоволствието на артистите, той сам донесе торбичка браш
но за кухнята на стола.

* * *
Също той беше обещал на Роза Попова и Чичо Стоян да организира за 

работниците в Габрово няколко представления. Зная, че Когато идваше при 
нас, много често донасяше по няколко пакета тютюн с цигарени книжки за 
пушачите от театъра. Като премиера в Габрово беше обявена „Катастрофа", 
а втората пиеса бе историческата „Борил" от Чичо Стоян. Пиесите премина
ха при много голям морален и материален успех, като „Катастрофа" беше 
представена три пъти, а „Борил" -  два пъти извън дневните представления, 
които се устроиха за учащите се. Интересно е да се отбележи отношение
то на клуба към театъра. Във връзка с контрола от страна на клуба за при
ходите, от които той трябваше да получи съответния процент, при нас се 
яви Йордан Йорданов и заяви, че клубът е решил да ни освободи от вся
какви материални тежнения, като в замяна молят да дадем две безплатни 
представления с пиесата „Катастрофа" за работниците в Габрово. Всички с 
радост посрещнаха това решение на управата на клуба, Защото това беше 
една значителна материална подкрепа за театъра. В две последователни 
вечерни представления работниците видяха пиесата „Катастрофа" -  без
платно за тях и семействата им, като и в двете вечери се поднесоха много 
цветя на Роза Попова и артистите. Накрая Йорданов изказа публична бла
годарност на работничеството в Габрово от изнесените представления, като 
добави, че българският артист винаги може да разчита на техния салон, без 
да се смущава от въпроси за наем или други материални тежнения. Спом
ням си последните думи на неговото изказване:

-  От нас салона и сцената, а от вас -  светлината, с която ще осветите са
лона и сцената. Вий сте светлина, която при днешните условия лесно може 
да угасне. Не само наш дълг е, но дълг е на всеки съзнателен гражданин да 
даде своя принос в усилването пламъка на тази светлина. Така габровското 
работничество в лицето на управата на клуба и ръководството на партията 
изрази своята благодарност и изпрати театъра с цветя в нерадостния му път 
на провинциалния живот.
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* * *
Отначало театърът се радваше на голям материален и морален успех, 

но влошаването на времето и настъпващата зима се отразиха катастрофал
но върху този успех. Нека се има предвид, че тогава много рядко имаше 
салони с печки за отопление и такива се търсеха от театъра при пристига
нето му в града. Материалният успех се понижи дотолкова, доколкото мо
жеше да гарантира едно мизерно придвижване от град в град и една, ако 
не мизерна, то едва задоволителна прехрана. Рядко бяха градовете, където 
известни меценати или приятели на семейството на Роза Попова ни подна
сяха вместо цветя добре уредена вечеря с топла и изобилна храна, и то в та
къв размер, че артистите си запазваха от нея и за следващия ден. Но това се 
случваше много рядко. Обикновено се задоволявахме стова, което гостил
ничарят, при когото се хранехме на „тефтерче", ни сервираше -  останалата 
от предната вечер храна, която освен че беше в ограничено количество, бе 
и изключително разнообразна, така че често пъти по двама или трима си 
поделяха една порция от един вид, а други трима -  от някакъв друг вид. От 
периода на полугладните дни си спомням за един голям приятел на драма- 
тическото изкуство и още по-голям приятел на семейството на Роза Попо
ва. Това беше Никола Гаджев от Пещера, търговец и голям покровител на 
всички културни инициативи в града. Лично той купуваше по 30-40 билета 
от всяко представление и ги раздаваше на бедни граждани, които нямаха 
средства, за да дойдат в театъра.

Лично той заплати храната на артистите за два дена в гостилницата, а 
последния ден нареди да се донесе едно цяло прасе за артистите, като каза 
на гостилничаря:

-  Ще го сготвиш само за артистите и то така, както го искат те. Артистите 
трябва да се хранят добре, Защото тяхната работа е тежка, а гладна мечка 
хоро не играе.

При заминаването на театъра от Пещера, той стана гарант на полицата, 
която Чичо Стоян подписа на хотелиера, а заедно стова раздаде на всички 
артисти луканка и сланина „за из пътя", както се изрази той.

Всички тези несгоди не отслабваха духа на Роза Попова, а това непо
средствено се отразяваше върху всички артисти, които самоотвержено и с 
любов понасяха несгодите и лишенията на провинциалния живот. Ще отбе
лежа един случай, който красноречиво говори до каква степен Роза Попова 
се стараеше да задържи положението на театъра и до каква степен тя по
ставяше личните си интереси и достойнството си на голям артист под инте
ресите на театъра. Това беше в Борисовград, където времето възпрепятства 
даването на представления в съвършено неудобния и разнебитен салон, в
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който липсата на стъкла и печки не позволяваше на публиката да посети 
театъра, дори и при най-голямо желание за това от нейна страна. Мърт
вият престой на театъра се отрази зле върху нашето материално положе
ние, а същевременно и върху доверието на гостилничаря, който открито и 
недвусмислено заяви, че отказва кредита на артистите. Първия ден, Когато 
артистите останаха без храна, аз се обърнах към Роза Попова и Чичо Стоян 
/защото бях същевременно и администратор на театъра/ с въпроса какво 
трябва да отговоря на артистите, ако попитат за храна, и какво да отгово
ря, ако някой от тях пожелае да напусне театъра. Такова желание бе вече 
изникнало у някои от членовете на състава -  и то в размер, който бе в със
тояние да разтури театърът, въпреки острите заплашвания на артиста Сава 
Стоянов, че ще убие всеки, който би напуснал театъра, преди Роза Попова 
сама да го разформирова.

Предавам дословно неговия израз, за да подчертая тази му заплаха 
като аргумент не без значение за артистите, които знаеха за състоянието, в 
което се намираше Сава Стоянов. По-късно ще се спра върху неговата лич
ност, върху това как той влезе в състава на театъра и при какви условия жи
вееше в театъра.

Намерих Роза Попова и Чичо Стоян в стаята на хотела по време на доста 
оживен разговор. На моите въпроси Роза Попова отговори, че само след ня
колко минути артистите ще получат аванс за храна. Аз недоумявах как ще е 
възможно това, като знаех, че в момента касата не разполага дори и с една 
стотинка. Чичо Стоян добави, че театърът скоро щял да бъде в Пловдив, къ- 
дето материалното ни положение щяло да бъде извънредно подобрено и 
че всички артисти щели там да получат големи аванси. Изявлението му, и 
то направено в този момент, ми се видя доста наивно, Защото това не беше 
първият случай, Когато от следващия град очаквахме подобрението и голе
мите аванси. Роза Попова ме помоли да отида в ресторанта и там да изча
кам Чичо Стоян, който щял да донесе аванса. В гостилницата заварих голя
мо брожение между артистите, особено между пушачите, които от няколко 
дена вече нямаха тютюн. Предадох им разговора с Роза Попова, но това не 
внесе успокоение, Защото някои упорито настояваха да напуснат театъра. 
Особено един от тях -  Александър Цветинцов, любител-артист и фотограф 
от Бургас119, който влезе в състава, Когато гастролирахме в този град. Той се

119 Приносът на Александър Цветинцов към българския театър едва ли е бил голям, 
но като фотограф той успява да запечата върху две свои снимки гостуването през 
ноември 1929 в Бургас на световноизвестния лидер на трезвеността Пол-МорисЛегрен 
(1860-1939), главен лекар на психиатричната болница в департамента Сена край Па
риж, основателя на първата популярна организация за борба с алкохола във Франция и 
водещ експерт в лечението на алкохолици.
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разхождаше нервно из гостилницата и гласно говореше:
-  Утре ще паднат големи снегове и пеша няма да можем да се измък

нем оттук. А останем ли, ще измрем от глад. Роза Попова може да продаде 
нещо, пък може и скрити пари да има, тъй че ще се измъкне, а аз нямам и 
риза на гърба си. Днес тръгвам за Чирпан, който е на две крачки оттук.

-Т и  си подлец! -  извика разярено Сава Стоянов и като хвана Цветинцов 
за яката, добави: -  На кайма ще те направя, ако мръднеш оттук. За сцената 
не те бива, но да пускаш фитили си майстор.

И Докато някой забележи, той вдигна Цветинцов на ръце и го блъсна в 
земята. После като тигър се хвърли върху него и започна да го бие и мачка, 
където му попадне. Цветинцов викаше за помощ. Из устата му протече кръв 
и ако не се бяхме втурнали неколцина, за да го изтеглим с неимоверни уси
лия из ръцете на Сава Стоянов, Цветинцов щеше да бъде убит.

Малко време след тази неприятна сцена Чичо Стоян влезе, повика ме 
настрана и мушна в ръцете ми 12 лева за храна, като заръча да се разпре
делят по равно между всички. Когато Чичо Стоян излезе, аз се обърнах към 
колегите, за да им кажа, че храната е осигурена. Разпределението завърши, 
като всички получиха по 70 стотинки, които бяха достатъчни за една скром
на храна до вечерта. Един час по-късно, по време на обяда, аз забелязах 
Чичо Стоян да влиза в гостилницата с глинена купа в ръце и да се отправя 
направо към кухнята, откъдето, след като престоя известно време там, из
лезе наново с купата, която сега бе покрита с книга.

-  Виждате ли -  подхвърли една от жените. -  Чичо Стоян и Роза ще се 
хранят в хотела. Напълни купата с пържоли, а ний можем с боб яхния. /Една 
боб яхния навремето струваше 15-20 стотинки/.

-  Тя е Роза Попова -  отговори грубо Сава Стоянов, -  може и пържени 
пилета да яде. Когато станеш и ти като нея, можеш и баклава да ядеш.

Никой не възрази, Защото Сава Стоянов все още бе много възбуден от 
преминалия скандал. От друга страна, имаше важни причини, които караха 
артистите да не дразнят Сава и да внимават за неговото нервно състояние. 
Малко по-късно, Когато аз трябваше да отида при Роза Попова във връзка 
със скандала и настоятелното желание на Цветинцов да бъде освободен от 
театъра, заварих Чичо Стоян и Роза Попова, седнали на масата, върху която 
забелязах същата купа, която Чичо Стоян изнесе от кухнята на гостилницата, 
а в ръцете им -  по една лъжица за всеки и по едно парче хляб. Какво бе мо
ето учудване, Когато забелязах, че в купата имаше обикновена зелева чорба 
със ситно нарязан праз лук и червен пипер, от която те се хранеха с охота. 
Роза Попова се смути, но побърза да поправи това смущение, като весело 
добави:
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-  Чичо Стоян много ми угажда. Днес ми се прияде празева чорба и Чичо 
ми направи това удоволствие, но за негово нещастие и той днес трябва да 
яде празева чорба, за да ми прави компания. Рядко съм яла с такъв апетит.

Аз бях смутен и същевременно засрамен заради думите на Цветинцов. 
Понеже парите не са стигнали за друго, освен за аванса на артистите, те 
трябваше да обядват с празевата чорба, която Чичо Стоян е измолил от гос
тилничаря. Това, че Роза Попова ядеше с апетит, беше също преувеличено, 
Защото ний знаехме, че тя страда от липса на апетит поради болест, която 
често даваше прояви. Когато разказах това на колегите, всички останаха за
срамени от това, че Роза гладуваше, за да даде възможност на артистите да 
се нахранят.

Това беше човекът, артистът и ръководителят Роза Попова. Искам също 
да хвърля малко светлина върху отношенията, които Роза Попова имаше 
към българския артист, към неговите неволи и страдания, както и желание
то й да бъде всестранно полезна на колегите си.

Случаят с артиста Сава Стоянов и ангажирането му в състава на театъра 
говори красноречиво, доколко Роза Попова бе чужда на прийомите на тога
вашните отговорни фактори, които гледаха на артиста като вещ, която, след 
като бъде използвана, безогледно се захвърляше, независимо, че ставаше 
дума за човешки живот, който също имаше право на съществувание.

Сава Стоянов е голям артист на българската сцена, бивш член на тру
пата на „Съвремен театър" на Матей Икономов и един от неговите първи 
артисти. След дългогодишна неуморна дейност при лошите провинциални 
условия, Сава Стоянов бива поканен за публичен дебют в Народния театър 
в София в ролята на Гюнтер120 от пиесата „Нора" на Ибсен, където Сава Стоя
нов беше на върха на своето актьорско изкуство. В деня на дебюта в Народ
ния театър в Градската градина, която е пред театъра, Сава Стоянов изпада 
в безсъзнание и дава признаци на душевно заболяване. Когато неколцина 
приятели на Сава, също артисти от Народния театър, се мъчат да го успоко
ят, като му казват за предстоящия успех и че всички билети са разпродаде
ни, той изведнъж се качва на една от пейките в градината и много нервно 
и възбудено започва да говори. /Предавам дословно това, което лично чух 
от него тогава/:

-  Всичко е разпродадено, а великият Кин121 е гонен от лихвари и креди

120 По оригинала на Ибсен героят се казва Ниле Крогстад, банков чиновник, принуден 
да изкупва стари свои прегрешения. Във версията, представяна на сцената на Народ
ния театър, носи името „Гюнтер". Това е една от съществените второстепенни роли в 
пиесата.
121 Кин -  главният герой на пиесата „Кин, или Гений и безпътен живот" (1836) от Алек
сандър Дюма-баща (1802-1870).
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тори и няма какво да яде. Не е ли това трагедия? Аз съм Гюнтер и довечера 
ще ви покажа как Гюнтер може четири дена да стои гладен. Аз съм Рущиц и 
ще ви покажа стрелките на часовника, но вий пак няма нищо да разберете. 
/Рущиц е роля от пиесата „Грехът"122 на Пшибишевски, която той играеше с 
голямо майсторство/.

После в пристъп на голяма възбуда извика:
-  Какъв Гюнтер съм аз на празен стомах! Аз съм гладен, гладен, гладен... 
Сава Стоянов беше отведен в Александровската болница, а представле

нието на „Нора" бе отложено123. По-късно Сава Стоянов беше преместен в 
психиатрията, където лекарите водеха борба с неговата настъпваща лудост. 
Сава Стоянов беше вече луд и остана затворен зад каменните зидове на 
психиатрията. Година или две по-късно, в една есенна вечер, и то същата, 
Когато стана инцидентът с Константин Величков124 в Народния театър при 
представянето на „Доходно място"125 от Островски, Когато Величков получи 
първия нервен припадък, Сава Стоянов успява да избяга от психиатрията и 
така, както е в болничните си дрехи, се явява пред касата на театъра, искай
ки билет срещу „стари сметки". Случайно при касиера се случил артистът 
Рибаров*, който, схванал положението, прави знак на касиера и се обръща 
към Сава с весел тон:

-  Разбира се, Сава, ти ще получиш билет, но безплатен.
-  Защо безплатен, Когато аз имам да взимам от „Нора" -  отговаря въз

будено Сава Стоянов.
-  Ти почакай тук -  добавя Рибаров, -  а аз ще отида при директора126 да 

взема една ложа за тебе.
Интересното е това, че в същото време Константин Величков бива изне

сен от ложата на директора и отнесен в една от гримьорните на артистите,
122 „Synden" -  драма от норвежката писателка Дагни Юел-Пшибишевска.
123 Премиерата на режисираната от Йозеф Шмаха пиеса „Нора" се състои на 7.X. 1907. 
Публичният дебют на „кандидатът г. Сава Стоянов" е насрочен за 9.X.1907. В постанов
ката играят споменатите в мемоарите актьори Владимир Николов (Роберт Хелмер) и 
Неделчо Щърбанов (Гюнтер).
124 Константин Величков (1855-1907) -  политик, депутат, министър на народното про
свещение (1884-1886; 1894-1897), писател, художник. На 23.IX.1907 той присъства на 
премиерата на „Доходно място" в Народния театър. Изпълнен с огорчение от полити
ческите нрави у нас и развълнуван от гневните думи на главния герой на пиесата, иде
алиста Жадов (Кръстю Сарафов), отправени към корумпираните и безсъвестни управ
ници, Величков се изправя от мястото си в партера, посочва към ложите с министрите 
и народните представители и се провиква: „Вижте ги!". Сред публиката настъпва смут, 
Величков получава силен припадък. Отнесен е у дома си полумъртъв.
125 „Доходное место" (1856) -  комедия в 5 действия от руския писател и драматург 
Александър Николаевич Островски (1823-1886).
126 От 21.1.1907 до 23.111.1908 изпълняващ длъжността управител на Народния театър 
е Никола Лазаров.
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където лекари полагат грижи да го успокоят. Рибаров отива на сцената и 
разказва това на артиста Владо Николов127, който случайно е бил там128, но 
който вече е знаел за бягството на Сава Стоянов, понеже управлението на 
психиатрията е предупредило театъра, че той е избягал. Владо Николов, Не
делчо Щърбанов129 и Рибаров отиват бързо при касата и заварват Стоянов, 
който продължава да се кара с касиера.

-Добре дошъл бе, Сава-започва весело Николов.-Директорътти дава 
ложа, но с тези дрехи не може да влезеш. Затова ще отидем първо у дома, 
за да облечеш един мой костюм и ще се върнем. Ти си Сава Стоянов и тряб
ва да бъдеш добре облечен.

-  Аз съм Сава Стоянов -  отговаря нервно Сава, -  а там в лудницата ме 
държат, Защото съм бил луд.

След дълги увещания и в очакване на полицай, повикан от IV участък, 
Стоянов скланя да отиде до къщата на Владимир Николов, като взимат фай
тон, чийто гюрук вдигат, понеже времето е дъжделиво. Във файтона влизат 
Сава Стоянов, Владимир Николов и Рибаров, а полицаят сяда отзад на оста 
между двете колела.

В къщата на Николов Сава Стоянов облича един костюм от дрехите на 
домакина и се връщат обратно във файтона. Сега обаче файтонджията се 
отправя за психиатрията, където Сава Стоянов наново е прибран и остава 
още за дълго време там. По-късно Стоянов изпада в меланхолия, престава 
да буйства, а само декламира стихове и пасажи от свои роли. При тази тиха 
лудост управата на психиатрията намира, че Стоянов може да бъде пуснат 
на свобода. Излязъл от психиатрията, Стоянов се скита безприютен дено
нощно по улиците, ходи из кафенетата и локалите на града, спи по пейките 
на градините. Гладува, Въпреки многократните ходатайства на артистите 
при Народния театър пред отговорни фактори да се направи нещо за него, 
всички остават глухи за нещастието на този голям представител на българ
ското драматическо изкуство. Сава Стоянов скита вечер по улиците, спира 
се по ъглите, декламира стихове, ходи в градините, където също декламира 
и събира парса, Докато започва да се появява в големите локали в костюма 
на големия френски поет Ламартин130, наметнат с черна пелерина, която 
той сваля, покачва се бързо на някоя празна маса и започва да декламира

127 Владимир Николов (1877-1929) -  актьор и режисьор.
128 Тази вечер Владимир Николов не е бил в театъра „случайно" -  актьорът участва в 
пиесата „Доходно място", изпълнявайки ролята на Микин.
129 Неделчо Щърбанов (1878-1913) -  актьор.
130 Алфонс Мари Луи дьо Пра дьо Ламартин (1790-1869) -  френски поет романти.
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известното стихотворение на Ламартин „Поема на отчаянието"131. След това 
обикаля масите и събира парса. Така, безрадостен и в големи затруднения, 
протича животът на Сава Стоянов, Докато той не се прибира в родния си 
град Шумен.

Когато в началото на сезона през 1911 година театърът на Роза Попо
ва беше в Шумен, намираме там Сава Стоянов в много лошо материално 
положение. Той идваше при нас в гримьорните, декламираше, говореше 
за своите роли, за това, че Народният театър пак ще го повика, Защото за 
неговите роли нямало актьор, Защото той бил втори Кин. Всичко това обаче 
в една тиха и разсеяна непоследователност, Никаква възбуда или признаци 
за буйство. През време на вечерята след една от пиесите в Шумен Роза По
пова каза гласно:

-  Слушайте колеги. Не е ли срамно да търпим това, което става с един 
наш колега и то голям артист -  Сава Стоянов? Това ли заслужава един 
Вурм132, Гюнтер, Рущиц, Исак133? Това ли трябва да бъде наградата за обра
зите, които той създаде? Не зная какво ще кажете вие, но аз реших да взема 
Сава Стоянов с нас в театъра. Аз мисля, че на сцената и чрез нея той наново 
ще се повърне в живота и ще даде още много на българския театър. Искате 
ли всички заедно да му помогнем, да го накараме да забрави това страшно 
минало и да го приемем като наш колега с всички права на такъв? От вас 
искам само да ми съдействате в това добро дело.

Всички останахме възхитени от предложението на Роза. Лично аз пред
ложих да го взема под моя опека и съжителство, за да го наблюдавам. Ко
лежката Павлина Обрешкова предложи да се грижи за външния му вид, а 
семейството на Щилиян Попов да се хранят винаги с него. Когато на другия 
ден Роза повика Сава Стоянов и му каза, че имаме ваканция в театъра и че 
го каним за артист при нас, той остана като вкаменен. След като се опомни, 
извика:

-  Значи аз не съм мъртъв, не съм луд!
Театърът и новата обстановка, при която живееше вече Сава Стоянов, 

заобиколен с внимание и нежност, оказаха своето благотворно влияние. 
Той се промени коренно, от ден на ден съзнанието му се избистряше. Роза 
Попова нареди да му се купи нов костюм, редингот с хубава шапка, ръка
вици и лачени обуща. Беше неузнаваем. Когато узна, че ще играе ролята

131 В превод на българския писател и общественик Стоян Николов Михайловски 
(1856-1927), автора на училищния химн „Върви, народе възродени" (1892).
132 Персонаж от пиесата „Коварство и любов" на Фридрих Шилер.
133 Персонаж от историческата драма „Иванко" на Васил Друмев, превъплъщаван в 
постановките на Народния театър от Неделчо Щърбанов (сезони 1905-1909) и Атанас 
Кирчев (сезони 1910-1912).
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на главния инженер в пиесата „Катастрофа", Сава Стоянов скачаше и пееше 
като дете. За наша изненада той заучи наизуст ролята и на репетицията не 
даде да се разбере, че е болен човек. Нашето смущение траеше до публич
ното представление на пиесата, но то премина, след като на представле
нието на „Катастрофа", от самото начало до края на пиесата, той не направи 
никакъв кикс134. По-късно получи и ролята на Исак в „Иванко" и всяка вечер 
преди лягане той с детска радост ми разправяше за нея. Тя ще остане непов
торима в живота на провинциалния театър и споменът за нея дълго няма да 
отпадне, Защото в тази роля Сава Стоянов беше художник.

Така протече животът на Стоянов в театъра на Роза Попова до края на 
сезона през 1912 г., когото той почти напълно се възвърна към сцената, а 
това беше дело на Роза Попова. Той беше галеното дете на театъра. След 
като напусна театъра на Роза Попова, Сава Стоянов отново започна своя 
скитнически живот -  Докато нервното му състояние наново се изтощава, 
той отново започва да проявява признаци на лудост и бива затворен за вто
ри път в психиатрията, но този път в Беленския приют за душевно болни135. 
Няколко години по-късно той умира там -  съвършено изоставен и забравен. 
Доскоро в Беленските гробища имаше следи от гроба на този голям артист 
и голям борец за преуспяването на българския театър,

-  Ако не беше Балканската война -  казваше ми по-късно Роза Попова, 
коч Iо стана причина да се разтури моят театър, щяхме и до днес да имаме 
на сцената един голям артист и Сава Стоянов нямаше да умре като куче в 
Беленския приют. Това, което ние започнахме с него, трябваше да бъде про
дължено от Народния театър. Нямаше да пострада много театърът от една 
заплата повече, която Сава можеше да взема, Докато толкова бездарности 
ходят редовно всеки месец да се подписват само на ведомостта в Народния 
театър. Там знаят не само да устройват юбилеи, знаят също и да убиват хора 
и таланти.

Това беше колегата Роза Попова.
Една слабост имаше Роза Попова и това беше слабостта й към бедните 

деца в училищата. При всички случаи, Когато се устройваха представления 
за учащите се, тя лично предлагаше на директорите да се водят в театъра 
и всички бедни деца, независимо от техния брой. Много често се случваше 
театърът да бъде изпълнен с учащи се, от които 70% бяха бедни и пуснати 
безплатно.

-  Трябва да приучим децата от малки да обичат театъра -  казваше тя, 
- з а  да се създаде по-късно една здрава и сигурна театрална публика. Бед
134 Кикс (остар.) -  грешка (в музиката, театъра или спорта).
135 Построена през 1910 в покрайнините на град Бяла, върху левия бряг на река Янтра, 
тази Държавна психиатрична болница функционира и днес.
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ните деца също имат своя дял в ползването на театъра, Защото утре, като 
пораснат, стократно ще заплатят тези си безплатни билети. Ако не на нас, то 
на тези, които идват след нас.

Този път надеждите на Роза Попова и Чичо Стоян наистина се сбъднаха 
с отиването ни в Пловдив, където материалното положение на театъра се 
подобри много и където наистина големи аванси се раздадоха на артистите. 
Всичко това се дължеше на известния тогава пловдивски адвокат Васил Ко
ларов, който организира няколко представления за тютюноработниците в 
Пловдив. В театъра се откри също и едно вакантно място, Защото още преди 
Пловдив Александър Цветинцов беше избягал „по американски".

Не безинтересно е да обясня понятието „по американски", което след 
1920 г. прие форма на гражданственост във всички провинциални театри и 
беше решителен атестат при ангажирането на артистите. До 1920 г., Когато 
провинциалният пътуващ или градският театър не бяха затвърдени с редов
ни бюджети, а от това и с редовни заплати, много често се случваше някой 
артист, още при първата неудача или материални затруднения, да напусне 
театъра и да го остави в безизходно положение, особено ако избягалият е 
застъпвал отговорни роли. Това беше много често явление и затова арти
стът Георги Донев136 лепна на тези колеги етикета „американци" -  оттам и 
„американско бягане". Този етикет отначало не играеше съществена роля, 
но след 1925 г., Когато провинциалните театри се оформиха като постоянни 
такива, този етикет играеше съществена роля при ангажиране на артистите 
през лятото. И много често добри провинциални артисти оставаха без рабо
та, Защото никой не искаше в театъра си „американци". Дори до последната 
световна война много артисти оставаха в София, където организираха инци
дентни представления и забави, изкарваха целия сезон без ангажимент, За
щото бяха обявени за „американци" и в провинциалния (особено в пътува
щия) театър нямаше място за тях. В Пловдив, преди отпътуването на театъра 
за Асеновград, беше ангажиран заместникът на Александър Цветинцов, 
един млад местен любител, който въпреки дъждовното и студено време 
прие да пътува на капрата при файтонджията в най-проливния дъж д- пора
ди липсата на места в „лондоните", които свързваха Асеновград с Пловдив / 
„лондонът" е файтон-купе с мушамен или кожен гюрук, който побира само 
4 души/. Това беше Петър Димитров137, днешният председател на съюза на

136 Георги Петров Донев (1884-1948) -  актьор, режисьор и театрален деец.
137 Петър Димитров Гочев (1892-1967) -  актьор и театрален деец, започнал кариера
та си в трупата на Роза Попова.
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артистите и театралните служители138.
Влошеното време, което в следващите дни предложи студена и ветро

вита лапавица, се отрази лошо на театъра. Две представления бяха отло
жени, а остатъкът от прихода ни в Пловдив бе изхарчен за гардероба на 
„Сафо". Положението ни бе затруднено до безизходност. Благодарение на 
това, че съдържателят на хотела и гостилница „Карпуза" в Асеновград беше 
голям приятел на театралното изкуство, 10-дневният ни престой там бе га
рантиран с храна и квартира. „Тефтерчето" ни в гостилницата се изпълва
ше всеки ден, Докато изгледите за погашението или заплащането на тези 
сметки все повече избледняваха -  най-вече поради лошото време, което 
стана причина за слабите приходи при няколкото дадени дневни и вечер
ни представления. Престоят ни в Асеновград стана невъзможен, след като 
театралният салон ни бе отказан за повече представления, тъй като наемът 
за преминалите все още не бе платен. Освен за направените разходи тряб
ваше да се мисли и за пътните, необходими ни за придвижването до след
ващия град -  Пазарджик. Роза Попова се реши да заложи при съдържателя 
на хотела и гостилницата гардероба на пиесите „Иванко" и „Борил" срещу 
вече направените разходи и един заем за посрещане на текущите нужди 
при пътуването. Сандъците с гардероба на заложените пиеси бяха грижли
во подредена и прибрани в едно от таванските помещения на хотела. Пре
ди тръгването ни от Асеновград, Когато отидох при Роза Попова във връзка 
със заминаването на каруците за гарата, заварих я да плаче като дете. Аз бях 
смутен, Защото за първи път виждах Роза Попова да плаче, а Чичо Стоян да 
я успокоява.

-  Едва ли бих плакала така -  каза тя през сълзи, -  ако погребваха някой 
близък, но раздялата ми с гардероба е непоносима. И кой знае кога пак ще 
видим костюмите. С толкова труд и с толкова любов направени, а гардеро
бът трябва да остане затворен на тавана,

Когато слязох долу и разказах това на хотелиера, той се понамръщи и 
като се обърна към слугата на тезгяха, извика гласно:

-  Я, ни налей по един коняк, пък идете и свалете от та вана сандъците на

138 Първото сдружение на театралните деятели в България е регистрирано през ноем
ври 1921 под наименованието Съюз на българските артисти. За негов пръв председател 
е избран Тачо Танев, тогава актьор от Народния театър (1905-1926 ). Днешният Съюз на 
артистите в България (САБ) е юридическият и моралният продължител на тази органи
зация, която през 1947 на своя XX конгрес се преименува на Съюз на артистите и теа
тралните служители. На следващия конгрес през 1951 сдружението се сдобива с ново 
име -  Професионален съюз на артистите и театралните служители. Под него през 1953 
Съюзът влиза в системата на Профсъюза на работниците на изкуствата (РАБИЗ) заедно 
с профсъюза на музикантите и част от работниците по изкуствата и печата.
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театъра. Знаем да ръкопляскаме в театъра, но знаем и да разплакваме ар
тистите. Пък и защо ли ми са тези „боклуци"? Голяма работа, че ще направя 
един хаир за артисти. Нека отиде за здравето на децата, пък ако имате пари, 
ще ми ги върнете.

После като се усмихна, добави весело:
-  На работника му вземи дрехите, но не му вземай инструментите, а 

това са вашите инструменти.
Когато свалиха сандъците и ги качиха на каруцата за гарата, аз отидох да 

кажа това на Роза. Тя подскочи и като започна да играе като малко дете, на 
което дават нова играчка, слезе бързо в локала. Тук тя публично се хвърли 
върху съдържателя и като му стискаше ръцете, през сълзи говореше с детска 
радост:

-Докато има такива като вас, българският театър няма да загине. Аз ще 
ходя гладна, но можете да бъдете сигурен, че парите ще си ги получите. И 
то в най-скоро време. Дайте да ви подпиша една полица.

Тук съдържателят се засмя свенливо и като се отдръпна от Роза, каза на 
момчето на тезгяха:

-  Я, по-добре налей по един коняк на всички за добър път, а за полици 
ще говорим друг път. Малко ги имам в касата, та ми трябва и вашата. Пък и 
да не платите, какво ли ще ви взема? Праха от тъпана. Стига ми това, че Роза 
Попова лично ми е благодарила. Само не ни забравяйте. Хотелът и гостил
ницата са винаги отворени за артистите.

Така театърът в цялостния си вид пристигна в Пазарджик. Още оттук 
малка част от дълга ни в Асеновград беше изпратена с едно много любезно 
писмо на Роза Попова. Доколкото си спомням, много често и от следващи
те градове, където имахме по-добри успехи, се изпращаха парични запи
си на съдържателя на „Карпуза" в Асеновград. В Пазарджик ни завариха 
и снеговалежи, които за едно денонощие натрупаха значителна покривка. 
Това обаче не попречи за относителния успех на театъра, който можа да се 
разплати напълно с читалището, хотела и гостилницата, чийто съдържател 
Стефан Ветренски, също голям поклонник на драматическото изкуство, в 
знак на благодарност ни направи значителен отбив от 40% от общата сума.

-  Това от мен за хубавите представления, които гледахме в Пазарджик. 
А обядът днес ще бъде пак от мен -  весело завърши Ветренски.

От Пазарджик включихме в репертоара и играната в Русенския град
ски театър пиеса на Разсудов „Епидемия", която впоследствие се оказа една 
от касовите пиеси. Тук в ролята на Илария Георгиевна Роза Попова беше в 
своята художествена висота.

Интересното е, че тъкмо за тази пиеса известният местен фотограф Ме-
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Васил Гендов в ролята на Нарелин от „ Епидемия", 
постановка на театъра на Роза Попова

Надпис: „На моите мили роднини" Пазарджик 20 ноември 1911 г.
(фото „Мезон")
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зан139 изказа за първи път желание да направи снимки както от представле
нието, така и отделно на артистите в техните роли, разбира се, безплатно, 
които той щял да постави на витрината си пред фотографията.

Тук обаче се случи нещо непредвидено. Един ден преди заминаването 
на театъра за Пещера малката ни колежка Зорка Захарова внезапно получи 
стомашно възпаление и лекарите, опасявайки се, че става дума за перито
нит, препоръчаха веднага да се изпрати в Пловдивската болница. Заедно 
с нея трябваше да замине и баща й Захаров, който не искаше да се отделя 
от дъщеря си. Това обаче предполагаше значителни средства, с които ние 
в момента не разполагахме. Още повече, че до Пещера се пътуваше с фай
тони и то най-малко четири за целия състав, а файтонджиите винаги искаха 
предплата от артистите до определеното място.

При това положение театърът се изправи пред голямо затруднение, а 
Зорка не можеше да остане повече, Защото положението й се влошаваше,

-  Слушайте, колеги -  каза Роза, след като ни събра в една от хотелските 
стаи, -  финансовото ни положение не е розово, но и животът на нашата 
малка Зорка ни е скъп. Май трябва да я изпратим в Пловдив, макар че ще 
се наложи да направим една разходка до Пещера. Ако спестим парите за 
файтонджиите, ще помогнем на Зорка.

Никой не възрази, Защото не беше първият случай, Когато театър пъту
ваше „апостолски" -  пеша зад каруците с багажа. Всички с радост приеха 
предложението и даже някой вече подхвърляха, че разходката наистина ще 
бъде хубава в този сняг. Касаеше се за едно разстояние от 16 километра до 
Пещера. Зорка беше изпратена в Пловдив. Театърът с две каруци, в които 
натоварихме театралния багаж и настанихме отгоре му жените, потеглихме 
за Пещера, като мъжете вървяха пеша подир каруците по меката зимна на
стилка. Времето беше приятно и повече от жените слязоха от каруците и 
също тръгнаха пеша. Това направи и Роза Попова, въпреки протестите на 
артистите.

-  Защо пък -  възрази Роза -  само грижите да са за мен, а удоволствията 
за вас? Това е една прелестна разходка. След толкова прах, която гълтаме по 
сцените, този чист въздух е цяла благодат за нас. А знаете ли, че Чичо Стоян 
ни готви голяма изненада на ханчето в Радилово? На Чичо му подариха една 
дамаджанка с вино и свинска луканка още в Пазарджик, но той реши да ви 
каже това на Радиловското ханче, където ще закусим и ще се постоплим.

Радиловското ханче беше на пътя между Пазарджик и Пещера, където 
каруците и файтоните правеха престой за конете.

Между многото изненади при пътуването на театъра аз ще отбележа

139 Ч. Мезан -  притежател на „художествено фотографическо ателие" в Пазарджик.
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случая с представлението на пиесата „Сафо" в Панагюрище, който говори 
за голямата издръжливост на Роза Попова и безпределната й любов към 
сцената. „Не само нашето изкуство -  казваше тя, -  но много често и нашият 
живот принадлежи на тази стоглава хидра -  публиката".

Гардеробът на нашия театър, особено този за историческите и стило
ви пиеси, може да се каже, че съперничеше с този на софийския Народен 
театър. Особено за „Сафо" всички костюми бяха направени от коприна, ка
дифе и атлас, пипнати до най-малката подробност. За тази пиеса Роза По
пова имаше пет различни тоалета -  по един за всяко действие. Перуката 
й беше изработена от известния навремето перукер при Народния театър 
Борис Иванов140, фризурата бе направена по рисунки от едно чуждо спи
сание, а всички допълнителни принадлежности около нея като кокалени 
гребени, диадеми и кокалени топки с дълги игли, отговарящи на стила на 
времето, бяха изписани от Виена. Тези дълги игли с кокалените топки бяха 
дълги около 8 см. и се забождаха в перуката от задната страна, откъм вра
та. Четвъртото действие, в което Сафо узнава за любовта на любимеца й 
Фоан към робинята Мелита, завършва с монолог на героинята, след което 
тя (в изпълнението на Роза) се свлича омаломощена като труп на земята. 
Ето защо аз, който изпълнявах ролята на Фоан, винаги очаквах спускането 
на завесата, за да помогна на Роза да стане от земята, след което завесата 
се вдигаше под аплодисментите на публиката. И при представлението на 
пиесата „Сафо" в Панагюрище аз както обикновено се приближах към Роза 
след падането и поисках да й помогна. Какво беше моето учудване, като я 
заварих неподвижна на земята, издаваща само тежки и болезнени стонове. 
Подадох тревога и всички се втурнаха на сцената, грабнаха Роза на ръце и я 
отнесоха в гримьорната. Тя бе почти в безсъзнание и затова в първо време 
всички предположихме, че при падането Роза се е ударила лошо в главата, 
от което произлиза и това болезнено състояние. Тя не говореше, а само сте
неше, като се мъчеше да доближи ръцете си зад врата. Веднага потърсихме 
лекар в салона, който за щастие се намери и който като дойде веднага поис
ка да махне перуката. Каква беше изненадата, Когато видяхме, че перуката 
остава като закована към врата й, по който имаше следи от кръв. Чак тогава 
се разбра, какво бе станало. При падането една от иглите с топката взема 
лоша насока и се забива във врата на Роза -  отляво към дясно. Лекарят изва
ди иглата и дезинфекцира мястото, а Роза отвори очи и се усмихна. Лекарят

140 Във „Ведомост за възнаграждението на членовете от Българския Народен Театър", 
обхващаща периода април-юни 1904, е изброен съставът на трупата, в който фигурира 
името Б. Иванов -  „фрезьор", чиято месечна заплата е била 50 лева („Народен театър 
„Иван Вазов". Летопис януари 1904-юли 2004", с. 702).
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каза, че при това положение тя не може да продължи, затова ще трябва да 
обявим на публиката за станалото нещастие и да прекъснем представле
нието. Роза изведнъж се изправи и извика:

-Д айте първия звънец. Публиката е платила, за да види цялата пиеса. 
След като й помогнаха за бързото й преобличане, тя повторно извика: 
-Д айте втория звънец.
След малко тя се поява на вратата на гримьорната готова за последното 

действие. Когато завесата се вдигна, публиката, която беше узнала от док
тора както какво се бе случило, така и за решението на Роза да продължи 
пиесата, възторжено аплодира актрисата при появяването й на сцената.

-  Неприятно ми е само това -  казваше тя шеговито, -  че публиката ще си 
помисли, че съм с парализиран врат.

Това обаче не се отрази върху обявените в Панагюрище представления, 
Защото публиката вече знаеше причината за тази слаба неподвижност на 
врата. Това стана причина да се поставят метални топчета в края на всяка 
игла, които един железар доброволно пожела да изработи.

* * *
В Хасково театърът пристигна в разгара на най-големите студове за се

зона, довели до избухването на епидемия от скарлатина по децата, която 
вследствие на големите си размери бе станала причина да се затворят всич
ки училища в града. Затварянето на училищата при пътуващите театри често 
пъти е от решаващо значение за материалното състояние, Защото дневните 
представления бяха винаги едно сигурно перо и винаги най-посещаваните 
представления, които гарантираха поне храната в хотела. Често пъти в го
лям град като Хасково броят на дневните представления достигаше до 3-4, 
като някои дори се повтаряха -  какъвто беше случаят с комедията „Сватба
та на Кречински". Обявената карантина се отразяваше също и върху вечер
ните представления, Защото във всяка къща, където имаше дете, отбягваха 
публичните сношения. При епидемия гарнизоните също ограничаваха из
веждането на войниците от казармените помещения, а това означаваше, 
че театърът се лишава и от дневните представения за гарнизона. Във всеки 
случай в Хасково театърът бе изправен пред голяма материална катастрофа. 
Първото представление на пиесата „Епидемия" мина при много слаб мате
риален успех, макар моралният да бе голям. На другия ден местният вест
ник „Хасковска поща" помести статия, в която подчерта големите качест
ва на театъра и голямата игра на Роза Попова, като нарече играната пиеса 
„жертвоприношение" за 50-60-те души, които бяха отишли на театър. Вест
никът апелираше също към управата на читалището да бъдем освободени
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от всякакъв наем за салона през целия престой в Хасково. Втората пиеса, 
„Сафо", премина при още по-слаб успех-пред 30-40 души в салона, Защото 
Роза Попова никога не отлагаше представления.

-  В афиша -  казваше тя -  не е обявено, че пиесата ще се играе при усло
вие, че има публика. Тогава защо да оскърбим този зрител, който си е купил 
билет, за да види пиесата, без да е казал, че ходи на театър, само Защото 
има много публика. В Хасково театърът формено „затъна", както се изразя
ваха за такива случаи артистите.

Кредитът на „тефтерче" също беше преустановен и артистите подържа
ха съществуванието си, който с каквото може. Тодор Обрешков например за 
два дена поправи някои от декорите на читалището и стова поправи както 
своето, така и на някои от колегите си положение.

На петия ден от престоя ни в Хасково, Когато положението ставаше 
вече безизходно, особено при тези големи студове, в града пристигна вое
нен транспорт от 5-6 коли, натоварени с дървен материал за Търново-Сей- 
мен141. Отговорник на този транспорт беше един млад поручик142 на име Пе
тър Атанасов, който се оказа, че завежда и домакинската част в гарнизона 
на Търново-Сеймен.

По една щастлива случайност военният транспорт спира колите за по
чивка на конете пред кръчмата на хана, в който квартируваха повече от ар
тистите, между които и аз. Неколцина от нас бяхме насядали около печката 
и коментирахме новосъздаденото положение на театъра. Капитанът ни ог
леда внимателно и като се обърна към кръчмаря, запита:

-Д а  няма театър в Хасково?
-  Има -  отговори неохотно кръчмарят, -  ама нещо закъсаха, та цял ден 

стоят тука около печката.
-  Кой театър е тук? -  запита повторно капитанът.
-Театърът на Роза Попова -  отговори студено ханджията.
-  Роза Попова?
Той веднага се обърна към нас и почти извика:
-  Вие нали сте от театъра на Роза Попова? Моят брат с вас ли е?
-  Брат! -  отговорих аз, като се обърнах към приближилия печката капи

тан. -  Кой е Вашият брат? -  запитах учтиво, сгрят от слабата надежда, че ще 
можем да вземем няколко цигари от любезния капитан.

-  Атанас Атанасов от Пещера -  продължи капитанът.
-  А, Наско -  отговори колегата Неделчо Николаев. -  Наско си замина 

обратно за Пещера.
141 Търново-Сеймен -  наименованието (от 1872 до 1929) на днешния град Симеонов
град.
142 По-нататък Гендов го титулова „капитан".
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-  Замина ли? А защо не остана в театъра, той ми писа такова хубаво 
писмо за театъра на Роза Попова.

За да не оскърбим капитана, премълчахме истината, че брат му също 
избяга „по американски" оттеатъра. Атанас Атанасов от Пещера, местен лю
бител, беше приет в състава на театъра и като актьор на малки роли, и като 
реквизитор, но ентусиазмът му се изпари още при първите неудачи в театъ
ра. Лишенията и честите „апостолски" пътувания не бяха за човек, на когото 
родната къща в Пещера предлага всички удобства плюс едно мазе, пълно 
както със зимнина и лакомства, така и с хубави пещерски вина.

-  Той се разболя нещо по пътя -  сухо прибавих аз. -  Пък и получи писмо 
от баща си и поради това трябваше да се завърне временно в Пещера, като 
обеща да ни догони в някой град.

Този отговор успокои капитана и той, като поиска позволение да седне 
между нас, каза на хаджията да донесе нещо за почерпване -  кой каквото 
си избере. Това повиши настроението, като се има предвид, че не бяхме 
обядвали още. Почерпването се обърна на закуска, Когато капитанът извади 
сланина и кашкавал, а и най-важното -  остави на разположение върху ма
сата цяла кутия с цигари.

-  Роза Попова е голяма актриса -  започна възторжено капитанът. -  Ми
налата година я гледах в Бургас- в „Сафо" и „Родина". Хубаво е, че моят брат 
е постъпил при нея, Защото много неща ще изучи от нея.

Войниците от транспорта, които също бяха влезли в хана, се присъеди
ниха към нас и скоро се образува една голяма „софра", Защото всеки един 
от войниците извади каквото имаше: сирене, кашкавал, наденици, та дори 
и едно варено пиле се появи на масата. Виното се носеше по нареждане на 
капитана. Аз дадох незабелязано знак на Неделчо Николаев да прескочи 
до кафенето и повика останалите колеги, които също се топлеха там около 
печките и кибичеха около играчите на табла или карти. Защо и те да не се 
възползват от този неочакван банкет. Скоро компанията се увеличи значи
телно, като липсваха само жените и някои от женените колеги.

-  Аз много обичам театъра -  подхвана пак капитанът. -  Много исках да 
стана артист, но баща ми ме изпрати във Военното училище в София. Но 
Когато ми падне, излизам на сцена и казват, че хубавичко играя.

Скоро любезният капитан разбра, че положението на театъра е безиз
ходно, че нямаме дори пари за път и че артистите мизерстват.

-  Хайде, де! -  възкликна капитанът. -  Може ли театърът на Роза Попова 
да се остави така.

И като се обърна към войниците, добави:
-  Какво ще кажете момчета, ако вземем театъра с нас. Ще разместим
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дъските на едната каруцата, а в останалите ще отворим пътеки по средата и 
така всички ще се поберем.

Войниците с радост приеха това предложение.
-  В Търново-Сеймен ще дадете представления и работата ще се оправи 

-  завърши шеговито капитанът. -  В казармите има салон и малка сцена. Вие 
няма да придиряте много, но публика ще има много. Ще дадете и за войни
ците няколко представления, после ще наредим да спите в помещението на 
казармите, пък и от войнишката чорба ще опитате.

Ние не вярвахме на ушите си. Важно е само Роза Попова да знае това.
-  Зависи какво ще каже Роза Попова -  авторитетно каза Сава Стоянов. -  

Тя решава всичко, но вярвам да приеме.
-  Аз ще я помоля от името на града и тя сигурно ще се съгласи -  отгово

ри капитанът.
Неделчо Николаев отиде да повика Роза, за да чуе предложението, кое

то ни се правеше, но бяхме уверени, че тя ще го приеме, понеже положе
нието беше безизходно. Когато Роза и Чичо дойдоха и узнаха за предложе
нието, останаха възхитени. Имаше само това неудобство, че напредналото 
време не ни позволяваше да се приготвим веднага за път.

-  Няма защо да се бърза -  добави весело капитанът. -  Ние сме излезли 
от седем дена и за момчетата ще бъде много хубаво да си починат тази ве
чер, а утре рано ще потеглим всички заедно. Колите ще се вкарат в двора на 
хана, пък ако позволите, ще вечеряме заедно, Защото храна имаме много.

Всички с възторг приехме това предложение, като гледахме на този ка
питан като на ангел-спасител.

-  Аз съм много добре с командира -  каза капитанът -  и вярвам, че той 
ще се съгласи да останете и квартирувате в казармата, като няма да плащате 
нито за хотел, нито за салона, а прехраната ще осигурим, като ви зачислим 
на котлова храна с разкладка.

До вечерта театралният багаж беше прибран, пренесен в двора на хана 
и качен на военните коли. Самата вечеря премина при най-задушевна ат
мосфера и продължи до късно през нощта, Ханджията също остана при на
шата компанията, като се отсрами с няколко шишета вино. Каква бе изне
надата ни, Когато на сутринта видяхме, че една от каруците беше празна и 
приспособена със странични седалки от сковани дъски. Колата беше дълга 
и спокойно можеше да побере около 20 души, и то седнали. Над самата 
кола върху дървени колчета беше опънато брезентово покривало.

В Търново-Сеймен театърът наистина бе посрещнат възторжено. Начал
никът на гарнизона покани Роза Попова и Чичо Стоян на квартира у дома си, 
а повечето от семейните колеги получиха покана от други семейни офицери
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да гостуват в къщите им. Само ергените останаха в казармата, където в спе
циално приготвена стая бяха поставени легла с нови завивки и една голяма 
печка, която гореше непрестанно през цялото денонощие.

Салонът на театъра с малката сцена, където обикновено се даваха вече
ринките, беше в едно от крилата на казарменото помещение, където спяха 
войниците. Направиха се някои поправки и добавки, донесоха се мебели от 
гарнизонното управление като канапета, табуретки, пердета, картини, ки
лими, огледала и др. и сцената доби много приветлив вид.

Като първа пиеса се обяви „Родина" от Зудерман. Нашият капитан Пе
тър Атанасов беше много радостен, Защото всички го поздравявали за идея
та му да доведе театъра. Лично го поздравил и началникът. Билетите за пър
вото представление се разпродадоха за няколко часа и много хора останаха 
без места, въпреки че и много правостоящи бяха пуснати. И ако някой ни 
беше казал в Хасково, че в Търново-Сеймен ще играем 7 вечерни и 4 дневни 
представления -  и то винаги при пълни сборове, щяхме да помислим, че се 
говори за приказките от 1001 нощ.

Казармената храна се оказа изрядна -  разбира се, тя бе специално при
готвена за артистите. Всичките удобства, които ни се предложиха тук, по
криха всички преминали неудобства и лишения. Ние бяхме галените деца 
и на гарнизона, и на целия град. Роза Попова и някои от артистите често си 
позволяваха лукса да излизат на езда с коне, а веднъж Роза премина с кон 
по новостроящия се железопътен мост над река Марица, който беше още 
без парапет. Това беше първият случай, Когато мостът, чиято дължина бе 
около 300 метра, а на височина се издигаше до 8-10 м. на места, се преми
наваше с кон. Командирът на полка отправи упрек към Роза за този й риск, 
който можеше да завърши катастрофално за нея, като всички го отдадоха на 
едно щастливо избавление.

На вечерята след представлението, която ни даде гарнизонът по случай 
нашето предстоящо заминаване, началникът на гарнизона с шеговиттон, но 
и много сърдечно заяви:

-  Ако зависеше от мен, бих наредил мостът да се кръсти „Роза Попова", 
Защото това, което вие направихте, ще остане паметно в кавалерията.

Раздялата ни с Търново-Сеймен беше наистина трогателна. Целият град 
се стече да изпрати театъра, който заминаваше за Харманли -  пак с военни 
коли, предложени от началника на гарнизона. При напускането на казарме
ния двор, войниците бяха строени в шпалир и ни изпратиха с мощно „ура", 
а военната музика непрестанно свиреше.

-  За един такъв момент -  каза Роза Попова, Когато се отдалечихме от 
града, -  си заслужава да страдаш години за театъра. Колко много нашият

84



народ се нуждае от светлината на театъра. Заслужава да изгорим в тази 
светлина.

В Харманли ни посрещна нова изненада, за която най-малко можехме 
да предполагаме. В града квартируваше войскова част -  конен полк. След 
нашето заминаване от Търново-Сеймен, командирът на полка влиза в теле
фонна връзка с командира на полка в Харманли и го осведомява за прис
тигането на театъра, ходатайствайки да се даде добър прием на театъра, 
след като описал качествата на артистите и големия успех в Търново-Сей
мен. Обърнал вниманието на командира върху големите качества на Роза 
Попова, като е добавил, че идването на трупата в Харманли е чест за града. 
Той помолил да бъдем добре посрещнати и приютени, а същевременно и 
да се агитира за масово посещение.

Казармите на Харманли се намират в непосредствена близост до града 
и само един каменен мост ги разделя от центъра на селището. Входът на ка
зармите е на самото шосе, свързващо Търново-Сеймен със Свиленград през 
Харманли. Каква беше нашата изненада, Когато наближихме казармата и 
забелязахме значителен брой войници пред входа й, строени по протеже
ние на шосето. Отначало помислихме, че това е някакво учение, но колкото 
повече нашите коли приближаваха, толкова повече се групираха войници
те, Докато застанаха в строй. Пред войниците беше и военната музика. Кога
то колите наближиха на около 100-150 метра от входа на казармите, музи
ката засвири и войниците застанаха мирно, викайки „ура". Предположихме, 
че се касае за някакво недоразумение, че военните навярно очакват други 
лица. Но обстоятелството, че с приближаването на каруците към войниците 
тяхното „ура" още повече се усилваше, а застаналите на пътя офицери да
ваха знак на каруците да спрат, означаваше само едно -  че всичко това се 
отнасяше до нашия театър.

След спирането на каруците първият офицер даде знак музиката да 
утихне, нещо, което направиха и войниците, а той се приближи до първата 
каруца и много учтиво се обърна към нас:

-  Мога ли да зная коя е Роза Попова и мога ли да говоря с нея.
Роза Попова стреснато стана от пейката и доста смутено отговори:
-  Аз съм, какво обичате?
-  Госпожо -  продължи офицерът, след като козирува, -  позволете ми от 

името на господин началника на гарнизона да ви поздравя с добре дошли в 
нашия град и да ви предам неговата покана да приемете и бъдете гости на 
гарнизона. За нас е чест да имаме за гост голяма актриса като вас. Господин 
началникът моли също да приемете и слезете в нашия клуб на една малка 
почивка и закуска.
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Роза Попова излезе напред и силно развълнувана отговори:
-  Г-н капитан, аз съм изненадана от вниманието, което приемам за ока

зано не само на мен, но и на моите артисти, Защото големият дял от успеха 
на театъра се дължи на тях. За мен ще бъде по-голямо удоволствие да бъде 
посрещнат театърът на Роза Попова, а не самата Роза Попова.

Клубът на гарнизона беше в същото казармено помещение, което се 
намираше на самото шосе. В клуба ние бяхме посрещнати от началника на 
гарнизона, за когото си спомням, че се наричаше Стоянов -  чин полковник 
от кавалерията. В една приятелска атмосфера ние прекарахме няколко часа, 
след което бяхме разквартирувани по къщите на офицерите. Аз и Сава Стоя
нов бяхме настанени в дома на адютанта на полка.

Още преди Харманли в състоянието на Сава Стоянов беше настъпила 
известна промяна. Той стана много раздразнителен, своенравен и даваше 
признаци на душевно разстройство. Искаше да се жени, да напусне театъра, 
да има деца и да ги учи да декламират. Отначало ние не обръщахме внима
ние на това, но в Харманли трябваше да погледнем сериозно на проблема и 
да бъдем готови за всяка евентуалност. Още през първите вечери на нашето 
съжителство със Сава в къщата на адютанта, аз забелязах, че той ставаше 
нощно време, разговаряше с въображаеми жена и деца, галеше ги също 
въображаемо, после декламираше и накрая се отпускаше върху възглавни
ците на леглото, прегръщаше ги, като казваше: „Моите хубави деца, моята 
хубава женичка".

Аз обърнах внимание на Роза Попова за това и помолих да бъда пре
местен в друга квартира, знаейки, че Сава Стоянов притежава документ за 
безотговорност, но събитията избързаха и това се наложи от само себе си. 
Същия ден адютантът на полка идва при Роза Попова и прави оплакване от 
поведението на Сава, който като използвал отсъствието на всички от къщи, 
влиза в кухнята и като намира сама слугинята, пада пред нея на колене, 
признава й се в любов, като я моли да му стана жена, обещавайки й да 
отидат в София, където ги очаквало голямо щастие и където щели да имат 
пет деца. Отначало слугинята се смяла на това, но Когато той посегнал да я 
прегръща, тя избягва навън от кухнята и вика за помощ. На дошлия в къщи 
капитан и на въпроса му защо прави така, та излага и театъра, Сава отгово
рил, че е Отело и ще убие всеки, който се докосне до неговата Дездемона.

Роза Попова посрещна тази информация с огромно огорчение, но успя 
да успокои както капитана, така и началника на гарнизона, пред които раз
кри положението, в което се намираше Сава Стоянов, а и голямата отговор
ност, която театърът е поел за неговото лекуване. Това обяснение веднага 
разсея лошото настроение и всичко приключи стова, че Сава Стоянов беше
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преместен в едно от казармените помещения -  стая на дежурните по кара
ула. Интересно бе и това, че след премеждието подобен случай не се пов
тори и Сава продължи да бъде редовен както в изпълнението на ролите, 
така и в отношенията си с другите. Нещо повече -  на следните вечери от 
престоя ни в Харманли той беше станал любимец на войниците от караула. 
Декламирал им, а също и ги учил да декламират, преразказвал цели пасажи 
от пиеси, хранел се с тях, дори изявявал желанието и той да бъде причислен 
към караула.

Началникът на гарнизона похвали тази саможертва на театъра, напра
вена за колега, като изяви желание и той да направи нещо -  в случая да му 
се отпусне парична помощ от гарнизона, както и да му помагат в периода на 
лекуването, ако това се наложи впоследствие.

След целия ни престой в Харманли, белязан от небивал морален и ма
териален успех, случаят със Сава Стоянов остана само като тъжен спомен, 
като неприятност, която имаше значение единствено за тези, които не бяха 
запознати със състоянието на Сава, а началникът на гарнизона и капитанът 
дадоха дума, че няма да правят това достояние на другите, за да не се изло
жи името на добрия артист Сава Стоянов. Интересно е, че след 2-3 седмици 
всички признаци от този род, както и припадъците, изчезнаха съвсем и Сава 
напълно се възстанови и възвърна предишното си психическо състояние. 
Той дори не си спомняше за случая в Харманли, а и Роза беше категорично 
забранила да му се напомня това. Само веднъж, по време на вечеря след 
едно от представленията, Роза Попова, за да провери неговото състояние, 
му рече с шеговит тон:

-  Сава, защо не се ожениш? Знаеш ли каква хубава актьорска сватба ще 
вдигнем? Аз ще ти бъда кума.

-  Всичко ми е наредено, че до сватба е останало -  весело отговори той. 
-  Пък и коя ли ще поиска мен да вземе?

Това категорично потвърждаваше, че Сава вече не си спомня за случая в 
Харманли и че това е било само инцидентен припадък на болестта.

Разбира се, условията, при които живееше театърът в годините след 
1905-а, бяха далеч по-добри от тези, при които са живели предшестващите 
„Сълза и Смях" и „Съвремен театър" на Матей Икономов, прокарали първа
та пъртина, по която е трябвало да вземе насока развитието на българското 
драматическо изкуство. В 1911-1912 г. ние все пак имахме вече една що- 
годе оформена театрална публика и сценични условия -  читалищни салони, 
казармени помещения или локали, приспособени за театър. По това вре
ме понятието артист е почти оформено, макар и все още в съзнанието на
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широките народни маси театралните представления да се възприемат като 
случайни, излишни и необществено полезни забави. Понятието артист бе 
все още етикет на изхвърлен от живота човек, който след дълги борби се е 
вкопчил в спасителния бряг-театъра, където може горе-долу да гарантира 
своята прехрана. Предшестващите театри са имали още по-горчив дял, За
щото жителите както на градовете, така и на селата открито са манифести
рали своето презрение към „ карагьози и ите", като са избягвали всякакъв 
досег с тях, смятайки го за унижение. Дори публиката, която е посещавала 
представленията, не е стояла по-далеч от тези разбирания, пристъпвала е в 
театъра за забава, за приятно минаване на времето или водена от някакъв 
снобизъм, характерен за онова време.

В периода от 1910 год. насам ние вече виждаме една нова линия в от
ношенията на публиката както към хората на изкуството, така и към самото 
изкуство. Това отношение първо се оформява в работничеството, после в 
учителството и постепенно завладява и чиновничеството и средната инте
лигенция, макар че тези отношения са още в рамките на самия театър и да
дена пиеса. Вън от това артистът все още е не особено желан гост, приятел 
или събеседник. Той е още вън от обществото. Случайните проблясъци на 
благосклонни жестове, на симпатия, на доверие към хората от театъра са 
само искри, които не само не осветяват, но и слабо улесняват нерадостния 
и тежък път на провинциалния артист.

Тези жестове на симпатия са затворени все още в кръга на съответните 
професии, които са в досег с артистите: държавни служители, директори 
на гимназии, хотелиери и гостилничари, които въпреки всичко са отворили 
както своето сърце, така и своя дом за хората от театъра. Във всеки случай 
както преди, така и сега, в разглеждания период, театърът, както морето, 
редовно вземаше година след година своите жертви. Всяка година по един 
или двама напускаха театъра със съвършено разклатено здраве или неизли
чима рана в гърдите. През този период не малко млади, пък и по-възрастни 
колеги станаха жертва на туберкулозата, а някои от тях завършиха в психиа
трията на Беленския и Ловченския приюти. Между тези жертви са и големи 
артисти, стълбове в развитието на българското драматично изкуство, чиято 
дейност остава незабравима. Имена, мястото на които дълго време зееше 
празно в сцената на българския театър.

Такъв е краят и на голямата представителка на нашия театър в недалеч
ното минало Маня Икономова143 -  непостижимата изпълнителка на Горки, 
Ибсен, Пшибишевски и др., другарка на именития български артист Матей

143 Мария Димитрова Карагьозова (1878-1929), по-известна като Маня Икономова -  
драматична актриса, съпруга на Матей Икономов.
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Икономов, която в продължение на много години (с констатирана туберку
лоза в гърдите и бавно гаснещ живот) продължаваше нерадостния път на 
провинциалния живот и триумфалния такъв на своето голямо изкуство, за 
да завърши като куче в една малка таванска стая на ул. „Витошка" (днес бул. 
„Сталин"144) в София, изоставена и забравена от всички. Държавната власт 
и отговорните фактори в миналото нямаха никакво отношение към съдбата 
на провинциалния артист, ако по причина на болест той биваше принуден 
да напусне сцената.

След като се счупи, артистът биваше изхвърлен (като детска играчка) на 
общественото бунище, предоставен сам на себе си, като му се отнемаше 
дори правото да проси. Разтворете историята на българския театър и вие 
ще видите дългия списък с имената на жертвите, завършили своя земен път 
при обстоятелства, които могат да ви ужасят с примерите на престъпно не
хайство и безскрупулно презрение към тези възторжени идеалисти и борци 
за светлината на театъра.

Роза Попова беше една от щастливите жертви, Защото болестта й имаше 
бавно, дори инцидентно развитие, но все пак носеше една установена и не
излечима за времето рана в гърдите -  туберкулозата. Роза Попова знаеше, 
че ще умре, но се успокояваше с това, че смъртта й ще настъпи на сцената.

-  Аз зная -  казваше тя, -  че моето здраве се руши. Зная, че раната все 
повече се увеличава от този прах на сцената и лошите условия на провин
цията, но ще бъда щастлива, ако моят край настъпи на сцената, особено 
ако това бъде в края на петото действие на „Дамата с камелиите". Но не 
съм само аз, колко преди мен са изминали и колко след мен ще изминат по 
същия път и към същия край.

Много често Роза Попова имаше и кръвоизливи -  при силна кашлица, 
но тя не обръщаше внимание на това, като казваше:

-  Важното е силите да не ме напущат още, кръвта пак ще се набави.
Много често Роза Попова играеше на сцената с носна кърпичка, напо

ена с камфоров спирт или хлороформ, като винаги преди представлението 
се извиняваше на партньорите си, че ще трябва да понасят неприятната ми
ризма. На два или три пъти в периода на тези две години, през които бях 
неин партньор в пиесите „Родина", „Епидемия" и „Лудетина", се случи така, 
че по време на действието тя внезапно вмъкваше нова реплика според пи
есата: „Моля ви, пасторе (Карелин или княже), подайте ми чаша вода". И 
Когато аз излизах и донасях на сцената водата, виждах как тя, незабелязано 
от публиката, пускаше някакво хапче във водата, след което я изпиваше. 
Какво бе това хапче, аз никога не узнах, пък и никога не я запитвах, защо

144 Наименованието (до 1961) на бул. „Витоша", по-известен като „Витошка".
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то след действието тя винаги отбягваше да говори за тези случаи. „Не зная 
какво ми прилоша тази вечер на сцената" -  казваше тя само понякога след 
п ре дста влени ето.

Изглежда, че тези хапчета съдържаха нещо възбудително, Защото тя не
избежно трябваше да ги взема, дори и Когато е на сцената. Такива случаи 
имаше и с някои от другите колеги в други сцени. За това обаче не се гово
реше в театъра и никой не го коментираше.

„Коя ли сцена ще бъде гробът на Роза -  казваше понякога Сава Стоянов. 
-  Аз поне мога да предполагам къде ще бъде моят гроб, но Роза не знае 
това".

С това Сава Стоянов правеше намек за себе си и вероятния си край в 
Беленския приют. Но не само Сава Стоянов и Роза Попова можеха да пред
полагат фаталния и неизвестен край на своя живот, ако някаква причина, 
най-често -  някоя болест, не би ги отдалечила от сцената, а с това и лишила 
от възможността за препитание. Всеки български артист в миналото, ала 
най-вече провинциалният, от първия до последния си миг живееше в не
известност за утрешния ден, Когато, изхвърлен от сцената, ще трябваше 
да завърши своя живот в някой приют или изба, при най-големи лишения 
и материална нищета, разчитащ на милостиня или случайни подаяния от 
странични лица, но не и подпомогнат от страна на държавата или отговор
ните фактора. Случаите с Владимир Николов145, Стефан Киров146, Харалампи 
Йорданов, Екатерина Ненчева147, Вельо Белчев148, Тончев-Мебото149, Стоян 
Стоянов150, Стефан Димитров151 са налице. Пред лицето на всеки артист в 
миналото стоеше кошмарът за утрешния ден. И не без основание мнозина

145 През 1923 напуска Народния театър, където играе близо 20 години. 25-годишната 
му сценична дейност бива чествана в „Свободен театър" -  на 20.XI.1923 с представле
нието на „Отело", в което той изпълнява главната роля.
146 Стефан Стефанов Киров (1883-1941) -  актьор и режисьор.
147 Екатерина Димитрова Ненчева (1885-1920) -  поетеса и актриса в трупата „Сълза и 
смях".
148 Белю Белчев -  актьор при Матей Икономов, „Сълза и смях" и Народния театър 
(1904-1906).
149 Тодор С. Тончев-Мебото -  вариететен актьор, член на пътуващата трупа „Популярен 
театър".
150 Най-вероятно става дума за Стоян К. Стоянов -  актьор от Народния театър, кой
то според Васил Гендов е всред онези членове на трупата, които влизат в конфликт с 
Пенчо Славейков, „управител" (1908) и „директор" (1909) на Народния театър, биват 
уволнени от него и намират убежище в театър „Смях и сълзи".
151 Стефан Димитров-„млад и надежден артист", започнал кариерата си в „Съвремен 
театър" на Матей Икономов, играл в „Сълза и смях", включил се и в състава на театър 
„Борба". „Ученик от Загребската драматическа школа", той дебютира в Народния теа
тър на 11.XII.1905 с ролята на Освалд Алвинг в „Призраци" от Ибсен. На същата сцена 
превъплъщава и образа на Сатин в „На дъното". Умира от туберкулоза.
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от нашите колеги често пъти приключваха разговор с репликата: „Къде ли 
ще завърша и аз като...".

За да подчертая тази си мисъл, ще посоча само на два случая от пери
ода 1914-1917 г., които ясно говорят за нечуваното нехайство и безотговор
ност на държавната власт и отговорните фактори към живота на артиста в 
България. Към същия този живот, извикан на борба за повече светлина, за 
градежа на този културен двигател -  театъра.

През 1914 г., Когато като млад артист в Народния театър често се подви
завах в разни забави и утра, които обикновено се уреждаха в киносалоните, 
се запознах със също участващата в тях млада и талантлива певица -  Мара 
Чуклева152, заложбите на която говореха за една бъдеща сила в Народната 
опера. Изведнъж Мара Чуклева прекъсна своето участие в тези спектакли и 
името й не се появяваше в афишите в продължение на месеци153.

Един ден случайно узнахме от колегата Тодорина [Теодорина] Стойче
ва154, че младата певица е тежко болна и се намира в голямо материално 
затруднение, че болестта й се влошавала поради мизерията, в която се 
намираше тя и нейното семейство. Колегата Стойчева предложи също да 
се отиде в къщата на болната и се направи нещо за облекчение на поло
жението й. Наскоро след това Стойчева, аз и колегата Никола Христов155 се 
отзовахме на ул. „Ломска"156, където в горния етаж на една полупаянтова 
постройка, в мизерна обстановка, при липса дори на необходимата храна, 
заварихме Мара Чуклева болна на легло със силно възпаление на дробове
те и един констатиран процес на каверни в тях. Тя беше напълно изтощена, 
а външният й вид говореше за близък край. Там заварихме и разплаканата 
й майка, и малката й сестра, които ни молеха да направим нещо за нея, за 
да се изпрати на лечение в някоя болница, Защото това им било отказвано

152 Мара Чуклева -  родена през 1891 в Пловдив. Стажантка в Народния театър (от 
1910), оперетна артистка в „Свободен театър" (от 1918). След като временно загубва 
гласа си, заминава на лечение в Италия, където участва в няколко неми филма. 40 годи
ни по-късно е забелязана от Федерико Фелини, който й дава малка роля във филма си 
„Джулиета на духовете" (1965). Умира в нищета и забрава.
153 За участия на Мара Чуклева в благотворителни „забави и утра" съобщава в. „Пря- 
порец" през 1917 (Хроника. -  в. „Пряпорец", г. XIX, № 82, 24.IV.1917, с. 2; Хроника. -  в. 
„Пряпорец", г. XIX, № 93, 28.IV.1917, с. 2).
154 Теодорина Тодорова Стойчева (1887-1956) -  актриса и хореографка.Изпълнява 
главната женска роля (на Неда) в кинодрамата „Децата на Балкана" (1918), участва и в 
двата филма, режисирани от съпруга й -  „Земя" (1930) и „Песента на Балкана" (1934).
155 Николай Христов -  дългогодишен актьор от Народния театър (1905-1934).
156 Улицата, свързваща центъра на София с Централна гара (1888), се наричала „Лом
ска". През 1899 частта й от площад „Света Неделя" до Лъвов мост (1889-1891), по който 
тя и днес преминава над Владайската река, е преименувана на „Княгиня Мария Луиза" 
и става булевард.
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под предлог, че липсвали свободни места. Също ни помолиха да се погри
жим за малко мляко, което било предписано от лекар и което поради липса 
на средства те не могат редовно да доставят. Във всеки случай животът на 
Мара Чуклева бавно гаснеше.

След излизането ни от къщата на Чуклева тримата се озовахме в канце
ларията на директора на Народния театър157 с молба да се отпусне помощ 
на болната и същевременно да се ходатайства чрез театъра за приемане
то й в болница. Директорът обаче категорично отказа, оправдавайки се с 
липсата на кредит за такива случаи, а и с факта, че Чуклева не се водела 
на щат в Народния театър, а била свободна актриса. Отнесохме се до кме
та на града158, където получихме същия резултат и където ни бе отказано 
дори млякото, което поискахме да се осигури на болната чрез диспансера 
за туберкулозни. Тогава си спомнихме, че управител на диспансера беше 
известният навремето д-р Герганов, който освен лекар беше писател и го
лям приятел на артистите. Намерихме д-р Герганов, който веднага ни обеща 
своето съдействие, като изяви желание да лекува Мара Чуклева безплат
но, а на своя отговорност разреши да й се изпраща мляко от диспансера. 
Същевременно открихме подписка между артистите и със събраната сума 
наново се явихме в къщата на Мара Чуклева, където й връчихме събраната 
сума и където узнахме от нея лично, че д-р Герганов редовно я лекува, а от 
диспансера получава редовно голямо количество мляко. Постоянните гри
жи на д-р Герганов оказаха влияние и след една година тя беше с напълно 
възстановено здраве, като започна наново своето участие на сцената, а в 
1920 година застана начело на новия оперетен театър на Петър Стойчев159 
„Свободен театър"160, където си извоюва мястото на първа актриса и певица 
и най-желаната и любима тогава оперетна актриса. Ето как можеше да изга

157 От 18.1.1914 до 6.И.1917 директор на Народния театър е д-р Димитър Т. Страшими- 
ров (1868-1939).
158 От 23.VI.1915 до 11.VIII.1918 кмет на София е журналистът и политикът Ради В. 
Радев.
159 Петър Константинов Стойчев (1879-1945) -  актьор (1904-1915), режисьор и дирек
тор на Народната опера (1926) и на Народния театър (1927-1929). Между 1907 и 1912 
трупа опит при Матей Икономов в „Съвремен театър". Учредител (през 1918), директор 
и художествен ръководител на „Свободен театър" (София); основател през 1929 на те
атър „П. К, Стойчев", който дава своите представления в салона на днешния Театър на 
българската армия. Инициатор на смели театрални начинания, познавач на тънкостите 
на забавния музикално-сценичен жанр, притежател на продуцентски усет. Режисьор на 
игралните филми „Земя" (1930) и „Песента на Балкана" (1934).
160 „Свободен театър" (1918-1923) -  основан в София от П. К. Стойчев. Открива врати 
на 5.XII.1918 с премиерата на оперетата „Царицата на чардаша". „Първият постоянен 
професионален оперетен театър", приютил под един покрив драма и комедия, опера 
и оперета.
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сне един живот, ето как можеше да изчезне незабравимият образ на Силва 
от „Царицата на чардаша"161, а и много други, ако ние, колегите, не бяхме се 
притекли на помощ, ако упорито не бяхме се противопоставили на престъп
ното нехайство на отговорните фактори.

Малко по-късно след този случай, пак по страничен път, в театъра уз
нахме за мизерното положение, в което е изпаднала болната и почти на 
смъртно легло голяма българска актриса Маня Икономова. И този пътТодо- 
рина Стойчева и аз, както и колегата Златан Кашеров162, повдигнахме пред 
директора163 на театъра да се направи нещо за нея. Този път също ни бе от
казано, Една сутрин, по време на репетиция, артистите решиха да се узнае 
какво е положението на Маня Икономова. Пак тримата отидохме на ул. „Ви
тошка", където в една таванска стаичка, при най-мизерна обстановка, която 
съперничеше на описаната от Максим Горки* в „На дъното"164, върху стар 
и счупен железен креват, в окъсани и вехти завивки, край гола маса с два 
стола и едно тенеке до кревата за изхранване на храчки, заварихме Маня 
Икономова -  на смъртно легло, гаснеща от пристъпите на скоротечна ту
беркулоза. Тя почти не говореше, Защото силите й бяха отпаднали, храната, 
която й се доставяше от нейна близка роднина, бе съвършено недостатъч
на, а лекарства почти нямаше, Защото средствата й не позволяваха тяхното 
закупуване.

Смъртта витаеше над нея и само упоритата й кашлица свидетелстваше 
за наличието на живот в това съвършено изнурено тяло. Когато се върнахме 
в театъра и описахме печалната картина, която бяхме видели, колегите ре
шиха да се действа упорито, за да се настани Маня Икономова в някоя бол
ница или санаториум, като на първо време открихме подписка, която даде 
значителен резултат. Сумата и този път отнесохме ние, тримата, и предадо
хме на болната. Спомням си, че артистите Сава Огнянов165 и Васил Кирков166 
записаха по 100 лева. Тогава най-големите заплати в театъра се движеха

161 „Царицата на чардаша" -  постановка на П. К. Стойчев в „Свободен театър", радвала 
се на повече от 500 представления. Сред многобройните й зрители през 1918 е и Иван 
Вазов, който, останал възхитен от изпълнението на Мара Чуклева, казва за нея: „По-до
бра Силва и по-красива артистка не мога да си представя, че има на света".
162 Златан Кашеров (1884-1963) -  артист в Народния театър (1911-1926). От 1933 до 
1937 живее в Германия, където се снима в няколко филма. Участва в два български 
филма -  „Под старото небе" (1922) и „Наша земя" (1952).
163 След Димитър Т. Страшимиров директори на Народния театър са Велико Йорданов 
(6.II, 1917-31.VI 1.1918) и Божан Ангелов.
164 „На дне" (1902) -  пиеса (драма) в 4 действия от Максим Горки.
165 Сава Петров Огнянов (1876-1933) -  актьор и режисьор. Заема почетно място в ис
торията на сценичното изкуство с ненадминатите си превъплъщения.
166 Васил Киров Кирков (1870-1931) -  от 1890 играе в Столичната драматично-оперна 
трупа, от 1892 в „Сълза и смях", актьор и режисьор е в Народния театър (1904-1928).
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между 300 и 350 лева. Това обаче далеч не беше достатъчно за едно про
дължително лекуване -  за такова трябваше да се направи нещо по-същест
вено. Въпреки ходатайствата и грижите на колегите за Маня Икономова в 
нито една болница или санаториум не можа да се намери място за нея -  
предлогът бе, че вече е безполезно и че краят ще настъпи много скоро.

Тогава колегите от Народния театър и Операта устроихме едно голямо 
утро в салона на кино „Одеон"167, чийто приход щеше да бъде предназначен 
за болната. Участието си в това утро предложиха и първите артисти като Ад
риана Будевска168, Елена Снежина169, Тодорина Стойчева, Иван Попов, Сава 
Огнянов, Кръстю Сарафов170, Васил Кирков, Христина Морфова171, [Богдана] 
Гюзелева-Вулпе172, [Иван] Вулпе173, Мара Василева174, Панайот Димитров175 
и много от младите артисти на драмата и операта, както и диригентът на 
операта Тодор Хаджиев176 с един малък състав от оркестъра на операта. По- 
голяма част от билетите бяха разпродадени на ръка -  с повишени цени, а

167 Софийски кинотеатър, проектиран от арх. Наум Торбов и въздигнат на ул. „Цар Си
меон" № 64. Разтваря врати на 6.XI.1910, провокирайки появата на най-ранните вест
никарски съобщения за него (Новият театър. -  в. „Дневник", г. IX, № 2959, 2.XI.1910, с. 
3). През годините сградата му приютява многобройни и разнообразни културни про
яви и обществено-политически мероприятия. Върху неговата сцена на 6, 7 и 8 ноем
ври 1910 с „Кин" от Александър Дюма-баща откриват своя първи сезон артистите от 
Нов Народен театър. Успоредно с театралните представления в новопостроения салон 
започват (от 17 ноември) и редовни кинопрожекции (в. „Софийски новини" от 30.X., 
12.XI. и 17.XI. 1910). От пролетта на 1911 в „Одеон" вече се показват само филми и той 
се превръща в кино -  второто стационарно в България. На 10.11.1918 там бива играна 
оперетата „Маркиз Вонели" -  от постоянната трупа на Ангел Сладкаров. Там от 1932 до 
1944 изнася своите представления театър „Одеон".
168 Адриана Будевска (1878-1955)-драматична актриса. Примадона на Народния теа
тър, където играе от 1906 до 1926, Когато бива уволнена, ненавършила 50 години.
169 Елена Снежина -  псевдоним на Елена Янкова Кирчева (1881-1944), драматич
на актриса, една от примадоните на Народния театър, първа братовчедка на Васил 
Гендов.
170 Кръстю Петров Сарафов (1876-1952) -  актьор и режисьор. Един от първите българ
ски професионално подготвени актьори.
171 Христина Василева Морфова (1887-1936) -  оперна певица, работила дълго време 
в Чехословакия.
172 Богдана Гюзелева-Вулпе (1878-1932) -  оперна певица, смятана за първата жена- 
композитор в България.
173 Иван Николаевич Вулпе (1876-1929) -  български оперен певец, първият наш вока
лен педагог, преподавател в Музикалното училище, професор.
174 Мария Василева -  оперна певица (лиричен сопран), през 1923-1924 с успех из
пълнява ролята на Чо-Чо-сан в „Мадам Бътерфлай" от Джакомо Пучини.
175 Панайот Димитров-Отето (1882-1941) -  един от основателите на Българската 
оперна дружба, преименувана през 1921 на Софийска народна опера.
176 Тодор Парашкевов Хаджиев (1881-1956) -  музикант, оркестров ръководител, офи
цер от българската армия, впоследствие диригент на Народната опера, баща на компо
зитора Парашкев Хаджиев.
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останалите, отредени за продажба на касата, не стигнаха да задоволят нуж
дите на голямата навалица, струпала се пред театъра. Целият сбор от това 
представление, което реализирахме без никакви разходи, тъй като и сало
нът на театъра, и афишите бяха отпуснати безплатно, се поднесе на Маня 
Икономова като дарение от колегите й от театъра и операта. Незабравима 
ще остане в паметта ми срещата между делегацията и Маня при предава
нето на сумата. Маня се разплака като дете и поиска да целуне ръката на 
Тодорина Стойчева, която й поднасяше сумата.

Стойчева, извънредно развълнувана, избягна това с думите:
-  Мислите ли, че мога да приема това унижение на голямата Маня Ико

номова?
И като я прегърна, целуна я по челото, разплакана също като дете. Сце

ната беше тежка и неудържима и всички останали бяхме с разплакани очи. 
Когато Маня се успокои малко, тя едва чуто промълви:

-  Благодаря на колегите за това внимание. Помнете само едно -  оби
чайте театъра, но и пазете своето здраве, Защото то може да ви лиши от 
най-голямата радост за артиста -  сцената. Мисълта за смъртта не ме измъч
ва толкова, колкото мисълта, че никога вече няма да стъпя на сцена и няма 
да видя завеса, която се вдига.

Тя наново се разплака, като успя само да направи знак с ръка, за да 
напуснем стаята. Ето края, ето картината, ето обстановката, при която живе
еше тогава българският артист в периода на безотговорните и размекнали 
се от разврат и преяждане държавни 
фактори в режима на още по-безотго- 
ворната и безскрупулна корона.

Смъртта на Маня Икономова177 ще 
остане неизличима и по това, което 
последва. То ще остане първият и по
следен случай в живота на българския 
театър. Из улиците на София се появи
ха големите афиши на „Съвремен теа
тър" -  в същия формат и клише, как
то бяха афишите за представленията.
Този път обаче целият афиш беше за
пълнен със следния кратък текст, заел 
цялото централно място:
„МАНЯ ИКОНОМОВА НЕ Е ВЕЧЕ МЕЖ
ДУ ЖИВИТЕ. МАТЕЙ ИКОНОМОВ". Афишът на „Съвремен театър'1

скица -  Васил Гендов
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177 Маня Икономова умира на 23.XII.1929 в София.
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*  *  *

От периода на обиколката на театъра през 1911-1912 г. заслужава да 
се отбележи още един случай, който говори до каква степен Роза Попова 
живееше с живота на артистите от своя театър и до каква степен тя понася
ше жертвите, за да гарантира макар и малко удобствата и най-важно пре
храната на артистите, Когато условията налагаха затруднения. По време на 
турнето, към края да месец март, ние трябваше за втори път през сезона 
да се отбием в Шумен поради настъпилите големи студове, които тогава 
достигнаха до 16-18 градуса под нулата. Като имахме предвид, че „Епиде
мия" не беше играна в Шумен, то с нея и с някое повторение на предишните 
пиеси можехме да изчакаме преминаването на студената вълна, Защото в 
малките градове и паланки студовете сковаваха всяка дейност на театъра, 
Докато в големия град все можеше да се разчита на 2-3 дневни предста
вления за учащите се и гарнизона. Това обаче далеч не излезе така, Защото 
неочаквано пред нас се изпречи една непреодолима пречка -  дружество 
„Червен кръст" в Шумен.

Театърът пристигна в Шумен в началото на седмицата и ние се наста
нихме в стария и мръсен хан „Македония", където ханджията ни прие бла
годарение на това, че ханът му беше празен поради студовете, като обаче 
ни предупреди, че храна на кредит няма да дава. Материалното положение 
на театъра не беше добро, Защото дори след най-добрия успех в един град, 
оставаше сума, която можеше да гарантира едва 2-3 дена живот на театъра 
в следващия град в случай на застой. А такъв застой ни се наложи в Шу
мен неочаквано и неотложно. Тук узнахме, че местното дружество „Червен 
кръст" съвместно с женското дружество уреждат в края на седмицата (събо
та) голям бал, който се подготвял от дълго време. Тъй като всички членове 
на читалищния управителен съвет се оказаха такива и в „Червения кръст", 
салонът на читалището бе в пълна разпоредба на дружеството до датата на 
уреждания бал. Въпреки че до нея оставаха още дни, салонът ни бе отказан 
под предлог, че той трябва да бъде специално декориран и почистен за слу
чая, което означаваше, че вратата му се затваря за всякакви посещения до 
бала. Това беше неочакван удар за нас. Толкова повече, че храната трябва
ше да се заплаща в продължение на дни до неделята след бала, а средства, 
които да позволят това, нямаше. Аз и Сава Стоянов бяхме настанени заедно 
в една малка стая на хана. Макар той да бе от Шумен, остана с нас, Защото 
малкото роднини, които имаше в града, му отказаха гостоприемството си.

В нашата стая, пък и в тези на много от останалите колеги, вместо про
зорци имаше залепени книги, а отоплението се осъществяваше с малки 
пръстени мангали. Обстановката бе мизерна -  трябваше да спим на сламе-
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ници, нахвърляни върху пода, да се завиваме с някакви мръсни черги. Аз, 
който бях пръв артист в театъра и същевременно администратор, направих 
опит да издействам осъществяването поне на дневните представления, но 
срещнах категоричния отказ на членовете на д-во „Червен кръст", които ста
рателно декорираха с разни зеленини и разноцветни гирлянди салона на 
читалището, който бе специално затоплен. Когато съобщих това на Роза По
пова, тя пожела лично да се срещне с управата на „Червен кръст", вярвайки, 
че дружеството не може да не се отзове благосклонно към съдбата и хляба 
на цял един театър.

Доколкото си спомням, първо се отнесохме до председателката на жен
ското дружество -  съпруга на голям шуменски търговец. Тя ни посрещна 
нехайно и студено в своя добре обзаведен дом, където и мебелите, и най- 
дребните подробности говореха за богатството на нейния съпруг. Роза По
пова помоли за отстъпка на салона -  поне за дневните представления, дори 
започна да настоява, като казваше, че съдбата на 20 души български арти
сти зависи от това. Госпожата председателка обаче остана непоколебима, 
слушаше неохотно и галеше в ръцете си малко къдраво кученце. Роза й обе
ща също, че ние ще вземем грижата и предадем салона в събота сутринта в 
съвършено изправен вид -  почистен и излъскан за сметка на театъра, обе
ща също съдействието на целия състав в украсата на салона и сцената, но 
„госпожата" пак оставаше непреклонна. „Публиката не може да се разделя 
-  каза авторитетно председателката, -  още повече, че този бал се очаква 
отдавна. После, той е с благотворителна цел и приходът е предназначен за 
бедните в Шумен. Салонът не бива да се замърсява, Защото подът му ще 
бъде специално излъскан за танците. Театърът може да дойде и друг път, 
но балът е неотложен. Роза Попова скочи като ужилена и рязко каза, като се 
упъти към изходната врата:

-  Съжалявам, че се унижих. И то не за себе си, а за театъра, Защото Вие 
мислите повече за кучето си, отколкото за живота на двадесет души българ
ски артисти. Вместо да храните едно куче в тази топла стая, нахранете едно 
бедно дете в Шумен и стоплете няколко бедни къщи.

Председателката възбудено отговори:
-  Нямам нужда от съветите на представленджии, Защото знаем какви 

хора сте вие. /думата „представленджии" беше казана дословно/.
До завръщането ни в хана Роза Попова не каза нищо, само тихо повта

ряше -  „нечуван нахал".
Да се мисли за напущането на града и отправянето към някой друг, 

беше също невъзможно, Защото и малкото ни средства щяха напълно да се 
изразходват, а студовете не ни гарантираха успех в малък град. След обяд
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Роза Попова ме извика и като не издаваше своето нервно състояние, каза:
-  Ще отидем направо при председателя на дружество „Червен кръст", а 

ако потрябва, ще се обърнем и до кмета на града. Не може да се изостави 
театърът за капризите на няколко истерични жени.

Председателят на „Червен кръст" беше голям местен лекар, който също 
ни прие хладно. Към молбата на Роза той добави, че балът се дава съвмест
но с женското дружество, поело ангажимента за уредбата на салона и бала, 
и че те не могат да се бъркат в тяхната работа. После с нескрит цинизъм 
заяви, че театърът не може да разчита на успех в Шумен, тъй като в състава 
му имало „луд" човек, когото градът познава, и че при това положение пуб
ликата се излагала на изненади и неприятности, които можело да имат и 
лоши последствия. Докторът завърши речта си с думите: „Луд човек, знаете 
ли кога ще го прихване?" Това се отнасяше до Сава Стоянов. Отговорът беше 
категоричен и ние напуснахме лекаря с убеждението, че салонът няма да ни 
бъде отпуснат.

Още по-голяма беше нашата изненада, Когато по време на обяда, под
хващайки случаен разговор с един от учителите в гимназията, който също се 
хранеше в гостилницата на хана, узнахме, че учителите били решили, дори 
ако бъдат поканени, да не водят учениците в театъра, Защото в състава му 
имало „луд човек". За това ги бил предупредил докторът. Единствено ди
ректорът на гимназията бил против, но накрая приел решението на другите.

-  Не зная защо-завърши учителят с укор, -  но ми се струваше, че много 
от учителите, които днес решаваха това, бяха далеч по-зле психически от 
вашия колега Сава Стоянов.

Когато се разделихме, Роза Попова ми каза само това:
-  Искам от вас, колега Гендов, да ми дадете дума, че всичко това няма 

да стигне до ушите на Сава, пък и до другите. Постъпих глупаво като мислех, 
че становището им за него ще бъде тъкмо обратното, че ще се застъпят за 
един свой съгражданин, който като артист е гордост за техния град.

И като се усмихна, добави:
-  Градината е хубава, колега Гендов, но плевелите са още много и още 

много труд и упорство предстои пред българския артист.
Късно вечерта, преди да си легна, дойде слугата от хана и ми каза, че 

Роза Попова ме вика, а това значеше нещо много важно, Защото тя изклю
чително рядко си позволяваше да безпокои артистите след вечеря, освен 
за много спешни работи. Когато влязох в стаята, Роза Попова беше в добро 
разположение и оживено разговаряше за нещо с Чичо Стоян,

-  Знаете ли, драги Гендов -  започна тя, -  реших да напуснем града, За
щото е обидно за нас като артисти да търпим обиди и унижения от някакви
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простаци, които са силни, само Защото имат пари и пълни стомаси. Чичо 
ходи до пощата и говори с Ески Джумая178. Салонът там е свободен и ние ще 
тръгнем още утре рано. Първият влак заминава в 6 часа, а вторият по обед. 
Повиках вас, Защото на вас мога да разчитам. Парите няма да стигнат и за
това реших да продам или заложа моята златна гривна, която ще предам 
на вас. На мен и Чичо е неудобно да предлагаме, Защото това ще се отрази 
лошо върху името на театъра. Вие ще останете тук с някои от колегите и утре 
ще опитате да я заложите или продадете. След това ще се разплатите в хана 
и по обяд ще потеглите за Ески Джумая.

Роза Попова имаше една златна гривна с 10 големи рубина, широка око
ло 6 см., която пазеше като скъп спомен от гастролите си в Белград, където 
й е била поднесена, както тя казваше, от белградски артисти след представ
лението на „Дамата с камелиите".

-  Много ми е скъпа тази гривна -  добави тя, -  но авторитетът на театъ
ра и този на колегите ми е още по-скъп. Имайте предвид, че един златар в 
София я оценяваше до 250 лева. Но вие ще я дадете за най-износната цена, 
като предпочитам да бъде заложена.

На другия ден сутринта театърът замина за Ески Джумая, а аз и колега
та Неделчо Николаев останахме като заложници, Докато уредим въпроса с 
гривна. Нашите куфари бяха старателно прибрани в стаята на ханджията, от 
което той се почувства спокоен и затова в знак на доброто си разположение, 
Когато се върнахме от гарата и той се увери, че оставаме, за да уредим въ
проса, щедро ни предложи по една шкембе чорба и чаша вино -  „от него".

На връщане от гарата си спомних, че покрай българското дружество във 
Виена се бях сдружил, та дори станахме добри познати, с един студент от 
Шумен, който също следваше и който често помагаше на другите студенти, 
Защото беше от много богато семейство и на него легацията във Виена ви
наги даваше аванси -  Когато и колкото поиска. Спомних си също, че той се 
казваше Мощев179.

Запитахме ханджията за Мощев и той ни каза, че това била най-голяма
та търговска фирма в града, намираща се на няколко крачки от хана. Когато 
намерихме Мощев в кантората, той радостно ни посрещна, като ни пред
ложи цигари и по един хубав коняк. Това беше голям магазин с колониал,

178 Ески Джумая (Стар Петък) -  наименованието (от 1573 до 1934) на днешния град 
Търговище.
179 В случая най-вероятно става дума за един от двамата синове на Рафаил Георги
ев Мощев (1856-1931), оставил диря в историята на Шумен като поборник, член на 
настоятелството на читалище „Архангел Михаил", индустриалец, пивовар, обществе
ник, един от първите притежатели на автомобил в града. Братята Георги и Велислав 
Мощеви са производители на колбаси и консерви, сапуни и растителни масла, през 
1912 учредяват фирма за търговия с тютюн.
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железария, бояджийство на едро и дребно, а същевременно Мощеви били 
и главни акционери в пивоварната фабрика. Той много съжаляваше, че не 
съм му се обадил по-рано, Защото е щял да ме вземе на гости у тях. След 
като узна за положението, в което се намираме, а и причината, за която 
идваме при него, той изрази голямо съжаление, че не сме го намерили по- 
рано, за да уреди въпроса със салона.

-  На мен те не можеха да откажат -  добави той, -  Защото най-голямото 
перо на дружеството е наше. Половината от предметите за лотарията на 
бала са също наши. Как не ги е срам!

После Мощев повика един от служещите в магазина и го изпрати да 
доведе ханджията. На дошлия ханджия той каза да приготви сметката за 
нощувките и да му я донесе, като парите ще получи от него. Ханджията си 
излезе -  най-почитателно и със сияещо лице, но след малко се завърна със 
сметката за леглата за три вечери, която беше около 50 лева. Мощев запла
ти сумата на ханджията и след като последният си излезе, той се обърна 
към мен:

-  Няма защо да продавате гривната. Тя е хубава и още по-скъпа, че е 
такъв спомен. Аз ще я задържа при себе като залог-за редовност на касата 
пред братята, но ще ви дам още 200 лева, които Когато и да бъдат върнати, 
гривната ще се получи обратно. След като взехме парите, аз и Неделчо Ни
колаев напуснахме града, любезно изпратени от ханджията, който като ни 
почерпи, каза:

-  Щом сте имали такъв приятел, можехте с месеци да останете тук, а аз 
щях като гъски да ви храня.

Когато се завърнахме, обясних на Роза за станалото, като й предадох 
разписката от Мощев за гривната.

Година или две по-късно, около 1914-а, узнах от Роза Попова, че при 
един неин гастрол във Варна през лятото в ролята на Маргарита от „Дамата 
с камелиите" на сцената е получила букет заедно с гривната, придружени 
от едно много мило писмо от Мощев, който я помолил да приеме това като 
израз на възторга му от голямата й игра, изказвайки същевременно съжале
нието си, че е приел да задържи толкова време гривната у себе си.

Сезонът през 1912 г. завърши през м. май, като театърът се разформи
рова с обещанието на Роза да се съберем за следния сезон. През м. август 
театърът беше наново сформиран и целият състав с малки изключения и 
добавки пристигна във Варна, където щяхме да репетираме.

Репетициите се водеха в едно училище, където ни се отпусна безплатно 
гимнастическият салон, в който освен това мнозина от нас, ергените, квар-
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тирувахме на дюшеци и завивки, които Чичо Стоян измоли от едно сиропи
талище. Храната беше оскъдна, Защото се хранехме „на тефтерче" в малка 
гостилница само на обяд. За останалата храна всеки се грижеше сам за себе 
си през деня. И тъкмо Когато театърът щеше да постави новата си пиеса 
„Един човек, за когото не заслужава да се говори" от Оскар Уайлд, с което 
щяхме да посрещнем някои неотложни нужди, се обяви мобилизацията и 
театърът беше разформирован, като всеки от нас трябваше да се яви в съот
ветната войскова част за проверка.

Това беше краят на „Драматичен театър" на Роза Попова.
Системата и педагогиката на Роза Попова в целия период от време, през 

който тя ръководеше театъра, дадоха голямо отражение впоследствие, За
щото при нея и чрез нея израснаха млади кадри, които продължиха тежкия 
път на провинциалния театър със същия устрем, със същата самоотверже
ност и дисциплина, със същата любов, които Роза Попова бе насадила в тях. 
Театърът на Роза Попова беше школата, през която преминаха много на
деждни лица, утвърдили се впоследствие както актьори на сцената, а някои 
оттях и израснали като ръководители и организатори на театри в провинци
ята като: Матьо Македонски, Касиян Димитров180, Павлина Обрешкова, То
дор Обрешков, Щилиян Попов, Емилия Попова, Елена Йорданова, Харалам- 
пи Йорданов, Петър Димитров, Владимир Кирчев, като посочвам и себе си, 
който неотклонно в целия си живот на сцената и вън от нея не се отделих 
от системата и театралната педагогика на Роза Попова, която оформи в мен 
всичко онова, което дадох на сцената в продължение на 40 години.

Роза Попова не се издигаше над състава в театъра, тя всячески се стара
еше да издигне актьора до себе си, да го приравни със себе си, за да получи 
ансамблово изпълнение, а не да се чувства като голяма между малки. Тя 
никога не посочваше на своята величина като актриса, тя се стараеше да ни 
внуши, че на сцената всеки един поотделно е една част от общия успех и че 
успехът не се дължи на отделния артист, а на общото постижение във всич
ки роли, за да се оформи в едно цялостно художествено представление.

-  Ако художникът постави някъде в една картина по-силни и крещящи 
багри -  казваше тя, -  то тази картина, колкото и да е хубава, ще загуби своя
та художествена цялост. Задачата и на режисьора, и на художника е една 
и съща -  да знае къде и колко да подчертае цветовете, за да не се отделят 
те от общия план. Не постигне ли това, то резултатът ще бъде само едно 
плакатно постижение, което ще има външни форми и никаква дълбочина и 
реалистичност.
180 Касиян Димитров-театрален актьор и режисьор. Умира през 1922 на 32-годишна 
възраст като актьор на „Задружен театър", пътуващ театър, ръководен от Дочо Каса
бов.
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Роза Попова ни учеше също да разделяме човека от артиста, да бъдем 
артисти само на сцената, а навън, в живота, това, което са и всички остана
ли:

-  Публиката -  казваше тя -  обича артиста на сцената, но не търпи арти
ста в живота, колкото и голям да е той. Много от нашите артисти пренасят 
своите сценични образи в живота. Това ги принизява, отдалечава ги от сце
ната, от призванието да бъдеш творец само на сцената. Сцената си има свои 
закони, а животът -  други. Оставете публиката да вижда вашето изкуство 
само на сцената и никога в частния ви живот. Знаете ли как изглежда един 
артист, който раздава своето сценично изкуство и в живота? Като банкер, 
който в желанието си да покаже своето богатство и многото си пари, накач- 
ва върху дрехите си различни видове банкноти, записи и чекове, без сам да 
забелязва колко е смешен върху общия фон на улицата и в живота.

За отношенията ни към театъра и публиката тя казваше така:
-  Бъдете винаги еднакви в отношенията си към всички -  както към този, 

който си е купил билет за ложа, тъй и към онзи с билет от последните места 
или галерията. Мястото не определя качеството на публиката, Защото много 
често последните места в театъра са по-важни за вашето място на сцената. 
Много често галерията идва гладна в театъра, лишила се от вечеря, за да се 
сдобие с билет. От каквото и съсловие да е публиката, не странете от нея. 
Бъдете й приятел в живота, като й внушавате постепенно и постоянно лю
бов към театъра. Чрез човека във вас, тя ще обикне и артиста на сцената, и 
театъра.

Спомням си един много интересен случай. Двама младежи, бояджий
ски работници, си бяха купили билети от III място за пиесата „Епидемия". 
Това беше във Враца. Билетите били в единия от тях, който случайно ги загу
бил. И двамата обаче помнеха реда и номерата на своите места. Те обясня- 
ваттова на портиера, който категорично им отказва входа. Възниква спор на 
вратата, който лека-полека прераства в кавга, Докато момчетата, заплашени 
от дежурния за вечерта полицай при театъра, се оттеглят до изходната вра
та -  оскърбени и печални. Инцидентно това се донесе на сцената от един 
колега, който го предаде като весел случай, породен от значителния наплив 
на публика. Роза Попова чува това, скача и запитва много сериозно:

-  Какво стана с момчетата?
-  Стоят пред вратата и зяпат -  весело отговори колегата,
-  Как допуснахте тази несправедливост, щом и вие сте били пред входа?
Силно възбудена, Роза Попова само си наметна палтото-така, както бе

гримирана, и напусна сцената през задния вход на театъра. Тук, пред входа, 
тя намира двамата младежи, взема ги под ръка и като зачерква в скицата
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две места от „резерва", ги отвежда до местата им, като ги поставя да седнат, 
извинявайки им се за тази грешка на портиера, Когато се завърна на сцена
та, тя каза:

-  Каква полза, ако запълним тази вечер два стола от „резерва"-та, но 
в замяна на това спечелим двама неприятели, които винаги ще помнят не 
портиера, а името „Драматически Театър", Престъпление ли е, дори ако лъ
жат? Колко много обичат те театъра, за да се унижат толкова много за него. 
Това е ценната публика, а не тази, която идва да се забавлява между друго
то -  само Защото е имала свободно време, пълен стомах и излишни пари.

Роза Попова беше съвършено демократична в отношенията си с коле
гите. Никога и при никакъв случай не подчертаваше своето преимущество -  
било като директор, било като голяма актриса. Това пък от своя страна раз
палваше любовта на артистите към театъра и желанието им за саможертва 
в негово име. Тя винаги подчертаваше, че театърът не е на Роза Попова, а 
е общ, на всички, че всички имат еднакви права и задължения към него. В 
театъра на Роза Попова артистите не се чувстваха наемници, а собственици, 
Защото всеки артист имаше същото право, каквото имаше и Роза -  да пока
ни свои близки или познати безплатно в театъра.

Този начин на отношение към младите артисти даде своите отражения 
по-късно, Когато същите тези артисти постъпиха в други театри, а някои от 
тях дори в Софийския Народен Театър. Такива са случаите и с мен, и с коле
гите Матьо Македонски181, Владимир Кирчев, Мила Савова182, Когато след 
театъра на Роза Попова попаднахме в средата на „големите" от Народния 
театър. Най-характерното бе това, че всички млади артисти, преминали 
през театъра на Роза Попова, не можахме да се задържим дълго време в 
Народния театър и всеки по свой път потърси да развие своята дейност вън 
от него -  в друга, по-малко сгъстена атмосфера от тази, която цареше в На
родния театър.

Тук отношенията между стари и млади артисти бяха рязко разграниче
ни, ала най-рязко се подчертаваше положението между големите и малки
те млади артисти. Тук имаше патентовани имена, които гледаха на остана
лия състав на театъра като допълнение към възможността за собствената си

181 През лятото на 1914 Матьо Македонски се явява на изпити за прием на актьори в 
Народния театър, но след това очевидно не се изявява върху сцената му, Защото сведе
ния за това липсват.
182 Мила Методиева Савова (1883-1965) -  започва актьорската си дейност в Сливен, 
Играе от 1900 до 1904 в македонската театрална трупа „Скръб и утеха", основана в 
София от Войдан Чернодрински; в пътуващия „Свободен театър", основаван от група 
артисти, отцепили се в 1905 от Народния театър; в пътуващия театър „Смях и сълзи". 
Участва във филмите „Под старото небе" (1922) и „Бунтът на робите" (1933), режисиран 
от Васил Гендов.
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сценична и изпълнителна изява, като бели дробове за живота на театъра и 
неговия морален и материален успех. Имаше имена, които бяха фаворизи
рани от дирекцията до такава степен, че те фактически негласно управля
ваха театъра. Много рядко, при изключителни случаи младият или малкият 
артист, можеше да влезе в досег с големия дори в гримьорната, освен на 
сцената -  по необходимост. Често пъти това превъзходство се изразяваше 
в рамките на изпълнението на сцената -  Когато малкият или млад артист 
беше по-голям по роля от големия артист. Дори в атмосферата на предста
влението се чувстваше премереното и престорено отношение на губернато
ра към малкия чиновник, игран от големия артист, на полковника към пору
чика или обикновения войник, играни от големия артист, на властелина към 
последния роб или робиня, ако те се играят от големите артисти.

И смело мога да кажа, че всички млади или малки артисти се чувстваха 
много зле, Когато ролята ги заставяше да бъдат обществено, служебно и по
кровителствено по-високопоставени на сцената от големия артист в театъ
ра. Големите артисти в Народния театър не обръщаха почти никакво внима
ние на младите си колеги, откровено ги отбягваха. Техният глас или мнение 
бе обида за големите артисти, които живееха в свой кръг, между големите, 
дори и в гримьорните стаи.

Първият случай, Когато дирекцията поиска да сближи големите с мла
дите артисти, не даде желаните резултати. Това бе във времето на дирек
тора Божан Ангелов, който във всяка гримьорна постави между големите и 
стари артисти по един млад артист, а при жените -  по една от младите ак
триси. Така бяха разхвърлени младите артисти Мара Аджарова183, Мара Ми- 
ятева184, Васил Гендов, Борис Денизов185, Златан Кашеров, Васил Генков186, 
Владимир Кирчев и др., които освен че при всяко свое участие на сцената

183 Мара Аджарова (1899-1984) -  следва в „оперното драматическо училище „Отто", 
в Виена" (1909-1911), след което завършва „1-вото Виенско частно училище за дра
матическо искуство”. Допусната е до „закрит дебют" на сцената на Народния театър, 
проведен на 31 август, в който се представя „бляскаво" в ролята на Мария Стюарт. Бра
товчедка на Васил Гендов.
184 Мара Петрова Нонинска-Миятева (1883-1926) -  театрална и филмова актриса, 
„първата българска киноактриса", известна и с псевдонима си Мара Липина. Играе в 
„Пловдивската градска театрална трупа", През април 1912 е назначена за „драмати- 
ческа ученичка при Народния театър" Заедно с Васил Гендов превъплъщават главните 
роли в „Българан е галант" (1914), през 1917 само тя участва във филма „Баронът" на 
Кеворк Куюмджиян..
185 Борис Денизов Филатов (1893-1973) -  драматичен актьор, режисьор и театрален 
деец. През 1909 дебютира в „Съвремен театър", от 1914 до 1926 г. играе в Народния 
театър.
186 Васил Генков -  актьор. Играе с прекъсвания в Народния театър (1914-1921, 
1932-1934).
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Турнета по времето, когото 
Васил Гендов е артист в 

Народния театър

1919, Плевен -  Вл. Кирчев, Жана Гендова, Васил 
Гендов и комендантът на гарнизона Деспотов

1918 -  Жана Гендова и Васил Гендов
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трябваше да изживяват огорчение, бяха принудени да се чувстват прене
брегнати и унижени от отношението на големите и в гримьорната стая. В 
тази обстановка младите артисти не само че не израстваха, но всеки ден 
чувстваха как се отдалечават от театъра и как желанието им да бъдат на 
сцената се поглъщаше от желанието да не влизат в гримьорната, където се 
чувстват като изхвърлени и оскърбени. Това не можеше да продължава по
вече и затова един ден делегация от млади артисти се яви пред директора 
Божан Ангелов, който, след като схвана тежкото им положение и осъзна ло
шите резултати от това съжителство, даде нареждане младите артисти да се 
отделят в отделни стаи-гримьорни, предназначени само за тях.

Макар че по този начин въздухът бе значително разведрен, мнозин
ството от тогавашните артисти в Народния театър продължиха по старому 
-  държаха се към младите като към свои подчинени, едва приемаха поз
драва им на улицата. Разбира се, че имаше изключения, но те бяха рядкост. 
Артисти изключения, които в отношението си към младите даваха импулс в 
тях и любов към театъра, които се държаха колегиално и дори приятелски, 
като дружаха с тях било в театъра, било извън него.

Такива изключения, които се ползваха с голямото уважение на млади
те тъкмо поради благосклонното си отношение към тях, които не подчер
таваха своето положение в театъра, бяха големите артисти Сава Огнянов, 
Кръстю Сарафов, Васил Кирков, Коста Стоянов187, Владимир Николов, Адри
ана Будевска, Тодорина Стойчева. В театъра деспотизмът на някой известен 
голям артист се чувстваше най-вече, ако той се намираше в близки връзки 
с директора или с някой от управляващите министри, особено ако това бе 
министърът на Народната Просвета, под чийто ресор беше управлението на 
театъра. Тези артисти (най-често актриси) се чувстваха като пълновластни 
губернатори, които не само властваха на сцената, не само оказваха влияние 
върху определянето на репертоара, но и диктуваха на персонала. Имаме 
дори случаи, Когато известни артисти, поставени при изключително поло
жение в театъра благодарение на връзките си с отговорните фактори, отива
ха до там в своята забрава, че много често използваха привилегированото 
си положението в театъра в ущърб на някои от младите артисти, особено 
ако бяха в роднински връзки стях. Такъв беше случаят с мен и колегата Вла
димир Кирчев, които имахме нещастието да имаме роднини всред голе

187 Коста Стоянов Костов (1876-1945)-драматичен актьор. След конкурс става част от 
театър „Сълза и смях", а оттам преминава в Народния театър, където от 1904 до 1932 
се изявява в 170 роли.
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мите артисти в театъра188. Доколко това е било така, красноречиво говори 
мнението на голямата българска актриса Адриана Будевска -  приятелка и 
покровителка на младите, която след едно случайно оплакване от наша 
страна по повод на това, че на нас, младите, не се дава простор за работа и 
възход, отговори:

-  Вие, Гендов и Кирчев, сте най-зле от младите в театъра, Защото на 
всичко отгоре имате и големи роднини в театъра. И ако някой ви пречи, то 
те ви пречат най-много.

При такава обстановка възпитаниците на Роза Попова не можеха да из
държат дълго време, след като са били в такъв колегиален досег с една от 
големите представителки на българския театър. Ролите в Народния театър 
се раздаваха според разположението на големите и близките до дирекци
ята артисти. Дубльорството на роли, което беше рядко явление в живота на 
Народния театър, се допускаше само при изключителни случаи, Когато голе
мият артист е приятел с директора на театъра и наложи това за някое свое 
протеже. В периода, Когато главен режисьор на театъра беше повиканият 
от Москва постановчик Ивановски189, въздухът отначало се разведри. Ива- 
новски изпитваше видима симпатия към младите, съдействаше им, даваше 
им възможност да вървят напред. Големи и отговорни роли се даваха на 
младите, но това трая кратко време, Докато и той трябваше да отстъпи пред 
неудържимия напор на силните и големи артисти. Спомням си случая, Кога
то Ивановски възложи дублирането на Сапер, герой на пиесата „Юда"190 от 
Константин Мутафов191, на младия артист Борис Денизов, за чието изпълне
ние тогавашната преса не само се отзова много ласкаво, макар той да изи
гра ролята само два пъти, но и повдигна въпроса за системата на дубльор
ството в театъра и възможностите за по-широкото й въвеждане като метод.

Това даде кураж и на мен да се явя при Ивановски с молба за дублира
нето на една роля в една от пиесите. Той ме посрещне много любезно, но с 
горчива усмивка ми отговори:

-  Слушайте „маладой человек", вий не знаете каква неприятност имах

188 По майчина линия Васил Гендов е племенник на Иван Попов -  един от основопо
ложниците на българския театър, същевременно е и първи братовчед на Елена Снежи
на -  една от примадоните на Народния театър. Тя пък е съпруга на актьорската звезда 
Атанас Кирчев, чийто брат е споменатият Владимир Кирчев.
189 Павел П. Ивановски (1866-1929) -  руски актьор и театрален ръководител, главен 
режисьор на Народния театър (1.V.1910 -3 0 .IX.1915) и член на Артистическия комитет 
(от 1.V.1910).
190 „Юда" („Иуда") -  пиеса (трагедия) в 5 действия от Константин Мутафов, премиера 
-20.XI.1914..
191 Константин Димитров Мутафов (1879-1946) -  артист, драматург, режисьор, театра
лен и литературен критик, писател, преводач, библиотекар.
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за Денизова и колко още други неприятности имаше за някои раздадени 
роли както на вас, така и на другите. Обърнете се към директора.

По този път се достигна дотам, че младите артисти започнаха да полу
чават роли на фигуранти и в много редки случаи с една или две думи към 
тях. Такива бяха случаите, Когато млади артисти изпълняваха роли на лакеи 
в някоя пиеса само с едно явление -  внасяне на свещници или визитна кар
тичка, както бе в пиесите „Мадам Сан Жен"192 и „Добре скроеният фрак"193, 
или 1-ят и 11-ят от тълпата в пиеси като „Юда" и „Юлий Цезар".

В целия период от откриването на Народния театър в 1905 г.194 до 1920 
г., Когато аз напуснах195, имаше само един момент на известна промяна, 
която даде и нов облик на театъра като културен институт, в който се движе
ха хора, съзнаващи своята отговорност както към сцената, така и вън от нея, 
момент, който ще остане паметен по своя възход и творческа работа. Това 
беше краткотрайният период, в който известният писател Пенчо Славейков 
зае поста директор на Народния театър196, а поетът Яворов стана драматург 
на театъра197.

Пенчо Славейков влезе в театъра, като завари лошо наследство от своя 
предшественик Лазаров198, който доведе театъра до пълен хаос -  както във 
взаимоотношенията между артистите, така и безотговорното отношение на 
артистите към театъра. Репетиции се отлагаха, роли се отнемаха само зара
ди капризите на някой си или някоя си. Вследствие на лошата дисциплина

192 „Madame Sans-Gene" (1893) -  пиеса (историческа комедия) в 4 действия от Викто- 
риен Сарду и Емил Моро (Emile Moreau). Васил Гендов има предвид постановката на 
Гено Киров, играна в периода 1912-1921.
193 „А szerencse fia" („Син на късмета", 1908) -  сатирична комедия в 4 действия от 
унгарския драматург Габор Дрегей.
194 Първото представление на „Сълза и смях" под името „Държавна драматическа 
трупа" е на 4.1.1904, Първият афиш с името „Народен театър в София" е от 2.III.1904. 
Първото представление в специално построената сграда на Народния театър е на 
3.1.1907.
195 Премиерата на последната пиеса, в която Васил Гендов играе върху сцената на 
Народния театър, е на 19.XII.1918, тъй че е възможно той да е бил оставен на щат до 
1920.
196 Пенчо Петков Славейков (1866-1912) е „управител" (24.III.1908-30.X.1908;
8.XI. 1908-1.1.1909) и „директор" (1.1,1909-23.11.1909) на Народния театър, на чието под
чинение е и новообразуваната Опера.
197 Пейо Тотев Крачолов (1878-1914), по-известен като Пейо Яворов -  един от най-го
лемите български поети на XX век. Драматург на Народния театър (5.VIII.1908-1.1.1909), 
артистически директор (1.1.1909-30.XII.1913), изпълняващ длъжността директор 
(3.XI.1909-30.XII.1909; ян.-фев. и юни 1910; юни-юли 1911), режисьор (29.1.1910- 
1.V.1910).
198 Никола Лазаров Ненов (1855-1944) -  учител и училищен инспектор, началник на 
отделение в МНП. От 21.1.1907 до 23.111.1908 изпълнява длъжността управител на На
родния театър.
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инцидентите се увеличаваха всекидневно, Докато и последният портиер в 
театъра се почувства напълно безотговорен и самостоятелен. В такъв имен
но момент Пенчо Славейков влиза в Народния театър.

Още в първите дни Пенчо Славейков започва да налага желязна дис
циплина, безпощадни наказания за всички своеволия и безотговорност 
-  нещо, което на първо време създаде голям смут и тревога всред целия 
състав на театъра. Пенчо Славейков контролираше всичко сам -  от портиер- 
ната до машинариите под сцената, обикаляше всички кътчета на театъра -  
до последния ред както на балкона, така и на галерията, а всички установе
ни нередности наказваше с жестока, ала справедлива суровост -  глобяваше 
дори за непочистени стол или дръжка на врата. Никакви ходатайства, молби 
или обещания не минаваха пред него. Наказанието се изпълняваше пър
во от касиера, който всеки месец удържаше наложените глоби, връчвайки 
едновременно с това предупреждение за уволнение, ако това се повтори. 
След това идваше публичното мъмрене и порицание, извършвано лично от 
Пенчо Славейков. За да парализира всяко ходатайство или молба за отме
няване на наказанието, Пенчо Славейков прилагаше системата на удвоява
нето на глобата или наказанието, като при всеки последователен опит за 
това глобата или наказанието се утрояваше и т.н. Същото постигаше и тези, 
които косвено се опитваха да помогнат на някого.

В кратко време театърът стана образцов както по своя външен вид, така 
и по работата в него. Отношенията бяха най-коректни, нямаше грубости или 
своеволия, независимо откъде произлизат те, и най-важно -  сцената при
доби безупречен вид, както по време на репетициите, така и по време на 
представленията. Никой не знаеше кога и как ще се появя Пенчо Славейков 
на сцената, в гримьорните, в машинното и парното отделения, в декоратив
ната или реквизитната зали, в коя ложа, на кой ред от партера, балкона или 
галерията ще надникне, било на репетиция, било на представление, било 
през деня, било през нощта, за да провери всичко сам, за да накаже всяка 
допусната грешка на самото място.

Пенчо Славейков беше дори циничен в определението на известни по- 
рядки, като ги назоваваше със същинските им имена. Една вечер, напри
мер, през време на представление той забелязва от ложа в салона, че зад 
кулисите на сцената се върши нещо непристойно като целувки и прегръ
щания. Той не знае кой е това, но знае, че е дал заповед да няма никой зад 
кулисите през време на представление, а всеки да изчаква в гримьорната си 
стая сигнала на инспициента199 за явяването си на сцената. Тихо и безшум

199 Инспициент (театр.) -  помощник-режисьор; лице, отговарящо за нормалното про
тичане на репетицията или представлението.
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но, през странични входове, Пенчо Славейков отива на сцената и забелязва 
присъствието на двама от първите артисти, мъж и жена, в момента, Когато 
се целуват. Изправя се той пред тях и рязко и цинично им казва:

-  Не мислите ли, че всичко това ще вършите по-удобно върху някоя ку
шетка в гримьорните стая, като преди това заключите добре вратата, за да 
не бъдете обезпокоявани.

След това налага съответната глоба в размер на 1/4 от заплатата и от
минава. Това обаче не остава в тайна за хората от театъра и дава своето 
отражение върху всички, за да не се повтарят сцени от подобен род. Втори 
типичен случай е с двама мъже от първите артисти на Операта. В един по
чивен ден на театъра /тогава имаше почивни дни и през седмицата, Когато 
театърът не играеше, но обикновено понеделник беше мъртъв ден/, късно 
вечерта, Пенчо Славейков прави своята обиколка из театъра. Озовавайки 
се пред една от гримьорните, той с изненада установява, че вратата й е от
ворена, надниква вътре и вижда двамата мъже напълно във „флагран"200. 
Застанал на вратата пред онемелите от свян артисти, той грубо казва:

-  Да бяхте се заключили поне, Защото такива мискинлъци се вършат 
най-малко на заключена врата. Не знаех досега, че гримьорните на артисти
те са едновременно и „гарсониери", и „шамбър-сепарета"201.

И като им определя глобата от половин заплата, със силен трясък затва
ря вратата, като предварително им прави предупреждение за уволнение 
при втори случай от подобен род. Случаят пък с актрисата Мария Хлеба- 
рова202 /в пиесата „Мадам Сан Жен"203/ говори ясно до каква степен Пен
чо Славейков е държал за естетиката и художествената правда на сцената, 
ограничавайки и най-големите в личните им подбуди или при несправяне с 
образа, грима и костюма на ролята.

На генералната репетиция на пиесата „Мадам Сан Жен" Пенчо Славей
ков забелязва, че Мария Хлебарова по свое лично разбиране за ролята на 
Катрин е на сцената с твърде голямо деколте и бюстът й значително се по
казва навън. Той повиква веднага шивача и му прави остра бележка за това, 
че костюмът се различава от предварително разработения и отговарящ на

200 Флагран, флагрантен -  очебиен, скандален, възмутителен, фрапантен. Фразата „In 
flagrante delicto" (лат.) се използва като евфемизъм за лица, заловени при извършване
то на сексуален акт.
201 Chambre separee (фр.) -  отделна стая в някои ресторанти и вариетета, наемани от 
по-заможни посетители с цел да си уреждат там срещи с някои от участниците или 
участничките в програмата.
202 Мария Щерева Хлебарова (1877-1954) -  театрална актриса. Играе в Народния те
атър (1904-1926).
203 В случая става дума за постановката на режисьора Йозеф Шмаха, играна в периода 
1907-1909.
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тогавашната епоха204. Шивачът Димитър Бакърджиев отговаря, че това е сто
рено по изричното желание на Мария Хлебарова, която е искала да й се 
уголеми деколтето. Славейков веднага прекратява генералната репетиция 
и се обръща гласно към Хлебарова от салона:

-  Г-жо Хлебарова, защо сте поискали да ви се направи такова голямо 
деколте?

-  Аз мисля -  отговаря Хлебарова, -  че така е по-красиво.
-  Красиво? -  с насмешка отговаря Пенчо. -  Вие може да имате хубави 

„цици" /изразът е дословен/, но то не значи, че трябва да ги показвате за 
щяло и нещяло.

-  Г-н директоре... -  обидено възразява Хлебарова.
-  Никакви възражения -  строго отговаря Славейков -  Публиката ще 

дойде не за вашите „цици", а за пиесата. Пазете си това богатство за по-ин- 
тимни случаи.

На премиерата205 обаче Хлебарова се явява пак със същото деколте, 
което повлича след себе си глоба от 300 лева, а за онова време 300 лв. беше 
една от първите заплати в театъра. Хлебарова се противопоставя на гло
бата, като заплашва с оставка, имайки предвид големия успех на пиесата 
„Мадам Сан Жен". Пенчо Славейков обаче приема оставката и дава веднага 
ролята на Елена Снежина. Значително време след това Хлебарова се връща 
отново в театъра, но глобата от 300 лв. беше заплатена.

Пенчо Славейков не приемаше също ходатайства, дори те да изхождат 
от Министъра на Просветата или който и да е друг управляващ министър. 
Той не търпеше вмешателството на управляващите както при подбора на 
персонала на театъра, така и при разпределяне на ролите или избора на 
репертоара, което беше установено като система до идването на Пенчо 
Славейков. Преди него много често бяха случаите, Когато се подхвърляше 
репликата „сега еди-кой си управлява театъра". Това го знаеше не само пер
соналът на театъра, но и всички странични лица, които имаха досег с теа
търа. Тази ситуация бе резултат от съществуването на връзки между някои 
артисти с министрите, а най-често на актрисите или определена актриса с

204 Костюмите (както и декорите) са дело на художника Александър Миленков (1882- 
1971) -  живописец (ноем. 1903-18.IX. 1907) и декоратор (19.111.1908-1942) на Народния 
театър.
205 Премиерата на пиесата „Мадам Сан-Жен'', режисирана от Йозеф Шмаха, е на 
16.IX.1907, Когато Пенчо Славейков все още не е управител на Народния театър. Но ко
медията се играе до 1909, Когато той вече е директор. Най-вероятно „цензурирането" 
на костюма е станало по време на подготовката на турнето на трупата, осъществено 
от 28.VIII.-2 7 .IX. 1908 в европейската част на Отоманската империя (Одринска Тракия и 
Македония).
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някой от директорите. Благодарение на това тя ставаше „персона грата"206, 
която фактически управляваше театъра. Направляваше репертоара, разда
ваше ролите, дори повишаваше и често назначаваше някои свои протежета 
„млади артисти".

Пенчо Славейков ликвидира с всичко това. За него всяка препоръка или 
дори писмо, подписано лично от министъра, беше незначителна хартийка, 
предназначена за кошчето. Случаят с младата актриса Пенка Стерлинска- 
Караколева207 посочва до каква степен Пенчо Славейков е обръщал внима
ние на подписа на министъра, Когато той се мъчи да се намесва в работите 
на театъра.

Идва Пенка Стерлинска при Пенчо Славейков с едно писмо-препоръка, 
дори оформено като заповед, да се назначи приносителката за актриса в 
театъра. Писмото е подписано лично от министъра на просветата Никола 
Мушанов208. Пенчо отказва да назначи приносителката, но тя настоява, като 
посочва на подписа на министъра, напомняйки, че министърът очаква отго
вор от нея.

-  Министърът може да чака -  отговаря Пенчо, -  но като няма ваканция, 
как ще те назнача.

Приносителката също е упорита и му напомня, че министърът й е дал 
дума, че ще бъде назначена. Пенчо Славейков избухва и рязко добавя:

-  Като няма място, къде да те туря... /тук той добавя още нещо/. На кре
вата лесно се обещава всичко.

Това именно отношение на Славейков към театъра и неговите задачи 
доведоха до демонстративното му напускане на театъра, като се задоволи 
да си подаде оставката само с една малка бележка, оставена на бюрото му. 
Той напусна театъра, за да не се върне никога повече в него, но не подчини 
своя мироглед на управниците, които много често чрез театъра запълваха 
своите разгулни нощи било в ханчетата на Горубляне, Панчарево, дори и 
самата Чам Кория.

След напускането на Пенчо Славейков предишният ред отчасти се въз
станови, но все пак неговата система (а и здрава ръка) остана да витае над 
театъра и да пробужда съзнанието в артистите за техните отговорности към 
театъра и сцената. Дълго време след това в театъра се повтаряха реплики 
като: „във времето на Пенчо" или „няма да се върне Пенчо Славейков, за 
да ни оправи". Името на Пенчо Славейков стана синоним на ред в театъра

206 Persona grata (лат.) -  желана личност (букв.), привилегирована особа.
207 Пенка Стерлинска-Караколева -  актриса в „Драматичен театър" на Роза Попова.
208 Никола Стойков Мушанов (1872-1951) -  юрист, политик, един от водачите на Де
мократическата партия. Министър на народното просвещение (16.1.1908-5.IX.1910), 
министър-председател (1931-1934).
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и сцената, синоним на художествена правда в изпълнението на всяка роля. 
Всички директори след Пенчо Славейков станаха отново отражение на же
ланията и капризите на съответния министър на Народната Просвета или 
на някоя негово близка в театъра. Чрез директора на театъра се правеше 
и подборът на компанията, която често трябваше да попълни разгулните 
нощи на министри и техните приятели. Балетът на Операта най-често става
ше жертвата за тези оргии, които се устройваха вън от София с превозните 
средства на министрите.

До каква степен личните приятелски отношения са играли роля и до 
каква степен министърът е бил нехаен към развитието на нашия театър и 
неговите пионери, посочва случаят с един от основателите на българския 
театър, през школата на когото са минали десетки наши артисти в минало
то. Това е Антон Попов209, който с право е смятан за един от първите пионе
ри на българското драматическо изкуство. Антон Попов напуска театъра по 
болест и по-късно започва работа като машинист по влаковете, живеейки в 
родния си град Казанлък, където продължава да развива театрална дейност 
на местна почва със самодейци, работници, учители и ученици от гимназия
та. Антон Попов обаче няма връзките на тези, които са в София и които стоят 
като лични приятели било в кабинетите на министрите, било по интимни 
вечери, било като партньори по маса на покер.

Антон Попов е много скромен и напълно забравен от своите колеги, 
дори от тези, които той е качил на сцената. Антон Попов изживява тежки 
дни в Казанлък със своята малка заплата, Докато напуска и тази служба и 
остава на произвола на съдбата. Казанлък обаче обича своя „дядка" и не 
пропуска случай да му се притече на помощ -  било с дарение, било с бене
фиси210, Защото Антон Попов, макар и попрегърбен и с отслабнало зрение, 
продължава да води малка самодейна група при читалище „Искра", която 
много често дава представления както за гражданството, така и за учащите 
се. Все пак средствата намаляват, Антон Попов изпада в мизерия и бива 
изправен пред гладна смърт, от която го спасява началникът на местния гар
низон Никола Куртев, който зачислил Дядката на котлова храна в казармата.

За да подчертая значението на Дядката в развитието на нашия театър, 
ще припомня думите на големия български артист Матей Икономов, който

209 Антон Петков Попов (1853-1927) -  драматичен актьор и режисьор. През 1883 по
стъпва в основания в Пловдив от брат му Стефан Попов първи български професиона
лен театър. Играе и в „Сълза и смях" (1892-1893).
210 Бенефис (благодеяние) -  представление, честване, приходът от което е в полза на 
сценичен деятел; благотворителен жест, отправян обикновено към актьор, навършващ 
кръгла годишнина (както
житейска, така и творческа).
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е знаел какво дължи българският театър на Антон Попов. „Съвремен теа
тър" на Матей Икономов идва в Казанлък, където още на първото предста
вление на първия ред в партера са запазени две специални места, от които 
едното е за майката на Матей Икономов, а другото за Антон Попов. Преди 
започване на пиесата Матей Икономов казва на майка си:

-  Тази вечер, майко, ти ще бъдеш една от най-щастливите, Защото ще 
гледаш сина си на сцената, а ще бъдеш редом, рамо до рамо с Антон Попов, 
което е чест и за теб, и за мен211.

Тези думи на Матей Икономов определят мястото, което е заемал Ан
тон Попов в развитието на българското драматическо изкуство от гледната 
точка на неговите съвременници. В същото това време в София се опреде
ля дата за честването на 65 години от основаването на Българския Театър. 
Устройва се „юбилей" на българското драматическо изкуство на сцената на 
Народния театър212. Организира се комитет по тържественото честване на 
този ден, в който на сцената ще се повтори и едно от първите, давани в 
България представления на открито, провеждани било в училищния, било в 
черковния двор, където осветлението е с „газеничета". Възпроизвеждането 
на този спектакъл и режисурата се възлагат на народния артист Иван Попов, 
който същевременно е и член в комитета по тържественото честване.

Кой и защо е забравил за Дядката, и то в тази паметна дата, кой и защо 
е премълчал името на Антон Попов, за да бъде вписано то в списъка на 
поканените и какви са били подбудите за това, не е трудно да се разбере. 
Известни лица, които са искали тази вечер да заемат челни места в парад
ната страна на това честване, да са първи при декорациите, похвалите и 
други подобни, които ще се поднасят на пионерите за подвига им в тези 65 
години -  от тежкото и безрадостно начало до тържествения момент на при
знанието. Тези лица не са искали да споделят с никого друг този блясък и 
признателност, а още по-малко с вече прегърбения, грохнал и едва пълзящ 
старик с окаян и мизерен външен вид, с почти окъсани дрехи и обуща. Не 
може да се допусне подобна среща, и то пред лицето както на отговорните

211 Жестът е израз на уважението, изпитвано от Матей Икономов към Антон Попов, 
което е не само дълбоко, но и напълно разбираемо -  първият започва артистичната си 
кариера под ръководството на втория.
212 Честването на 65-годишнината от първото българско театрално представление в 
Шумен се провежда на 4.11.1923 в Народния театър, където бива представен спекта
кълът „Апотеоз на родното драматическо изкуство" (колаж от класически български 
пиеси -  от „Михал" на Сава Доброплодни до „Змейова сватба" на Петко Ю. Тодоров), 
Постановката е на Иван Попов. На тържеството присъстват цар Борис II! и министър- 
председателят Александър Стамболийски.
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фактори, така и пред чуждите делегации213. Не може между добре огладе
ния фрак или смокинг да се изтипосат дрипите на Антон Попов, макар че 
в случая само външният му вид го разделя от първите, а не качеството и 
съдържанието.

Два месеца по-късно, пребивавайки със „Софийски Театър"214 в Казан
лък, имах удоволствието да срещна наново Дядката. Беше след големия 
апотеоз, който завърши така трагично с пожара, който унищожи Народния 
театър при третото или четвъртото повторение на спектакъла215. Антон По
пов беше много развълнуван и потресен от нещастието. Със сълзи на очи 
той ми говори за пожара и за нещастието, постигнало българските артисти 
със загубата на театъра. Той обаче не скри огорчението си от нехайството на 
комитета, който бе забравил за неговото съществуване и не го бе поздравил 
дори с една телеграма216.

-  Знаеш ли, Баска -  започна той, -  че някакво провидение се намеси 
в този пожар? На сцената на Народния театър заедно с приветствията, ръ- 
коплясканията и отличията, всред напоения с парфюми салон се изляха и 
много горчиви сълзи -  на такива като Войникова217 и мен, които нямахме 
възможността, макар и от последния ред на галерията, да видим изразена
та благодарност за нашата саможертва, за нашия разбит живот. Когато се 
научих за тържеството, аз очаквах, че ще бъда поканен, макар и само като 
гост. Останах излъган. Наближаваше денят, а на мен сърцето се свиваше, че 
нямам средства, за да отида до София и видя, макар и отдолу, плодовете на 
нашия черен и безрадостен труд. Исках пеша да тръгна, но знаех, че силите 
ще ме напуснат и щях да завърша някъде из пътя. Вечерта на празника аз 
бях сам в стаята си и с помощта на спомените за изминатия път присъствах 
на тържеството, където, незабелязан от никого, поплаках. Не очаквах, Ва-

213 Васил Гендов най-вероятно има предвид специално поканените на тържеството в 
Народния театър участници в провеждащия се по същото време в София под егидата на 
Александър Стамболийски Консорциум на славянските театри (без Русия).
214 „Софийски театър" -  пътуваща драматична трупа, основана от Васил Гендов през 
1919 под наименованието „Сензационен театър", в чийто състав влизат „млади артисти 
и стажанти от Софийския Народен Театър". Под различни наименования функционира 
до 1938.
215 Пожарът, който превръща в руини сградата на Народния театър -  оцелява само 
централната й фасада, избухва на 10.11.1923 при представянето за трети път на „Апотеоз 
на родното драматическо изкуство".
216 Огорчението е напълно разбираемо -  Антон Попов е всред пионерите на съвре
менния български театър, един от основателите и на Театър „Основа" (1888-1890), и на 
театър „Сълза и смях" (1892-1904) -  предшествениците на Народния театър.
217 Добри Попов [Попвасилев] Войников (1833-1878) -  възрожденски учител, общест
веник и журналист, читалищен, музикален и театрален деец, драматург. Основополож
ник на националния ни театър.
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ска, вярвай, не очаквах, че така жестоко ще бъда забравен от моите колеги, 
ученици, които съм учил да ходят по сцената.

Тук Дядката отново се просълзи и като си избърсваше очите, добави: 
-Д а  не мислиш, че нещо повече очаквам и от тези, които уча сега? Оти

вам на репетицията на „Отело"*, ела с мен да видиш какви способни мла
дежи имам -  особено този, който играе Отело. Напълно ме копира, а пък аз 
в Отело съм като тигър /дословен израз/.

По време на пребиванието на театъра, по моя лична покана, Дядката 
беше гост на театъра в ресторанта, където се хранеше на наша сметка и 
Когато напуснахме града, събрах една значителна сума, която предадох на 
Антон Попов като дарение от театъра. С този малък спомен за Антон По
пов искам да подчертая не само безскрупулното отношение на държавната 
власт и културните фактори в страната, но и на безпримерното нехайство на 
българските артисти в миналото към участта на някои свои колеги, погълна
ти изцяло от нагона за лични свои облаги, от нагона за раболепие пред сил
ните на деня, лишавайки много често свои колеги, еднакво достойни като 
тях, от парчето хляб, необходимото за съществуване.

Болна епоха, болни общественици, болни обществени фактори.

В живота на българския провинциален театър в по-ново време/1920 г./ 
безсъмнено първо място заема пътуващият провинциален театър на арти
ста Васил Гендов218, функционирал под наименованията „Софийски Театър", 
„Софийски Сензационен Театър"219 и „Театър Васил Гендов", последното му 
име е затвърдено от 1926 г. Театърът на Васил Гендов е единственият про
винциален театър, който преживява най-дълго без прекъсване -  от 1920 
год, до 1938 год., като в този период през състава му преминават най-голям 
брой млади хора, които впоследствие се оформиха като едни от първите 
артисти както на провинциалния театър, така и на новите народни театри 
в големите градове, а много от тях се утвърдиха и като ръководни фактори, 
директори, режисьори, каквито са и до днес: 1/ Иван Димов220 в Народния

218 Бележка на автора: Тъй като в тези спомени аз лично трябва да пиша за театъра, 
ръководен от мен в продължение на 17 години, ще говоря от името на Васил Гендов 
като страничен наблюдател, заемайки мястото на трето лице.
219 Образуван в София от Васил Гендов през 1919, а през 1922 преименуван на „Со
фийски театър".
220 Иван Господинов Димов (1897-1965) -  актьор. През 1923 завършва драматичната 
школа към Народния театър и остава да играе там до 1956. Участва в редица филми от 
наалото на 1930-те до 1960-те.

116



Театър-София, 2/ Драго Алексиев221-  премиер на Русенски Общински Теа
тър, 3/ Георги Кьосев222 -  премиер на театъра на Стефан Пенчев223 в София, 
4/ Атанас Христов224 -  Народния Театър и Българска Кинематография, 5/ Ма- 
тей Тодоров225 -  Врачански Народен Театър, 6/ Пена Кулева226 -  Плевенски 
Народен Театър, 7/ Димитър Стратев227 -  директор на Габровски Народен 
Театър, 8/ Крюгер Николов228 -  директор на Благоевградски Народен Теа
тър, 9/ Николай Щерев229 -  директор на Южнобългарски Народен Театър, 
10/ Руси Радев230 -  премиер на Варненски Народен Театър, 11/ Вяра Траяно
ва231-Толбухински Народен Театър232, 12/ Мишо Георгиев233 -референт234 при 
КНИК235, 13/ Анка Георгиева236 -  Народен Театър за младежта -  София, 14/

221 Драго Василев Алексиев (1898-1928) -  актьор. Играе във филма „Военни действия 
в мирно време" (1922) на Васил Гендов.
222 Георги Кьосев -  актьор в театър „Одеон", чиито представления се изнасят от 1932 
до 1944 върху сцената на софийското кино „Одеон".
223 Стефан Пенчев -  русенски актьор, режисьор и театрален мениджър. През 1932 
сформира трупата на софийския театър „Одеон", който през 1935 се превръща от дра
матичен в типичен оперетен театър.
224 Атанас Христов -  актьор. В края на 1930-те и началото на 1940-те е директор на 
Плевенския драматичен театър, от 1952 до 1954 работи в Народния театър.
225 Матей Тодоров -  актьор., завършва кариерата си във Врачанския народен театър.
226 Пенка Кулева (1901-1987) -  актриса, дебютира през 1917 в родния си град Шумен.
227 Димитър Стратев -  актьор в габровския Драматичен театър, негов режисьор и ди
ректор (1950-1952).
228 Крюгер Николов (1901-1988) -  започва кариерата си като актьор в пътуващи теа
три, режисьор и директор на театрите в Бургас (1927-1928), Лом (1931-1934), Шумен 
(1934-1936), Кюстендил, Благоевград (1949-1951) и Ямбол (1951-1958).
229 Николай Щерев -  актьор в Хасковския драматичен театър, основан през 1921 и 
наричан Родопски или Южнобългарски народен театър.
230 Руси Радев -  актьор, през 1920 играе в Русенския общински театър, завършва кари
ерата си във Варненския народен театър.
231 Вяра Траянова -  актриса. Започва кариерата си в „Софийски театър" на Васил 
Гендов, завършва я в Толбухинския народен театър.
232 Днешният ДТ „Йордан Йовков" в град Добрич, създаден през 192,.
233 Мишо Георгиев (1906-1955) -  актьор и режисьор, от 1945 до 1950 е директор на 
габровския ДТ „Рачо Стоянов".
234 Референт -  длъжностно лице в учреждение, което дава съвет, мнение или прави 
доклади по определени въпроси.
235 КНИК (Комитет за наука, изкуство и култура) -  държавна институция с ранг на ми
нистерство, съществувала в периода 1947-1954.
236 Ана Георгиева Георгиева (1915-1998) -  играе последователно в драматичните те
атри в Бургас, Пловдив, Варна, Русе и Габрово. От 1949 до 1977 е член на трупата на 
Народния театър за младежта в София.
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Софийски Театър „Васил Гендов"

Сезон 1924 г., отляво на дясно: председател на читалище в Св. Врач (днес Сандански), Васил 
Гендов, Крюгер Николов, Нели Николова, Йордан Мечкаров, Жана Гендова, Матей Тодоров, мес
тен жител и Даня Лингурска"

Сезон 1927/28, отляво на дясно: Матей Тодоров, Мишо Левиев, Жана Гендова, Дим. Абаджиев, 
Васил Гендов, Георги Асенов, Ина Русева (Кючукова), Стела Дукова, Петър Кючуков
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Найден Траянов237, Петър Кючуков238, Надя Станиславска239, Тодор Обрешков, 
Павлина Обрешкова, Милка Ерато240, Мишо Левиев241, Михаил Попов242 и 
много други243.

След като завършва театралната академия във Виена, Васил Гендов пре
минава през школата на Роза Попова, където той развива своя усет към про
винциалния театър, а и опознава всички възможности, които провинциал
ната сцена предлага за развитието на младите артисти. По този път премина 
и голямата и известна драматична и филмова актриса Жана Гендова244. Още 
след разтурянето на „Драматичен театър" на Роза Попова и скоро след за
вършването на Балканската война, Васил Гендов търси начин за сформира
не на свой пътуващ провинциален театър, но средствата, с които разполага, 
не му позволяват това и той остава в Народния театър, макар и да съзнава, 
че рамките му нямат тези възможности, за които той мисли още от учениче
ската скамейка. В Народния театър въздухът е сгъстен, а възможностите за 
младите артисти са ограничени. Гендов остава в тоз театър със съзнанието, 
че той е временно там и че при първа възможност ще излезе от там, за да 
оформи в себе си всичко онова, което той би могъл да даде на сцената.

Такава възможност той намира едва след Европейската война245 -  през 
1919 г., Когато в началото на сезона, през м. септември, в Народния театър 
е раздадена пиесата „Кендида"246 от Бърнард Шоу, като цялата пиеса, с из

237 Найден Траянов -  през 1940-те е актьор в Горноджумайския (Благоевградския) ок
ръжен театър и в драматичните театри на Габрово и Монтана (1962-1963).
238 Петър Василев Кючуков (1897-1979) -  артист от театрите в Бургас, Хасково, Варна, 
Русе и др.
239 Надя Якова Станиславска (1894-1965) -  драматична актриса, играе в театрите на 
Русе, Шумен, Бургас, Хасково, Плевен, Добрич, Варна.
240 Милка Атанасова-Ерато (1896-1955) -  актриса. През 1924 завършва театрална шко
ла в Берлин. Играе върху сцените на театрите в Хасково, Бургас, Плевен, Русе, Враца, 
българския Скопски народен театър и Перник. Участва във филма „Пътят на безпътни
те" (1928) на Васил Гендов.
241 Мишо Левиев -  актьор. Участва във филмите „Улични божества" (1929), „Буря на 
младостта" (1930) и „Бунтът на робите" (1933) на Васил Гендов, в „Сиромашка радост" 
(1958). През 1940-те се изявява в Горноджумайския окръжен театър.
242 Михаил Попов -  актьор от трупата на „Софийски театър" на Васил Гендов, в чийто 
игрален филм „Бунтът на робите" (1933) взема участие.
243 Освен изброените в състава на театъра влизат: Жана и Васил Гендови, Бистра Фол, 
Нели Николова, Р. Шопова, Иван Касабов, Сава Иванов, Ст. Тодоров (Тачев), Шопов, 
Иван Куманов („Апотеоз на българския театър").
244 Жана Гендова (1899-1976) -  родена в Сливен като Иванка Иванова, известна с ар
тистичния си псевдоним Жана-Дорит, Съпруга на Васил Гендов, театрална и киноактри- 
са, изпълнителка на главните женски роли в девет филма на Васил Гендов.
245 Европейската война -  едно от наименованията на ПСВ.
246 „Candida" (1894) -  комедия („мистерия в 3 действия") на ирландския писател и дра
матург Джордж Бърнард Шоу (1856-1950).
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клю чение на няколко роли, е възложена на м ладите артисти, в това число и 
Васил Гендов. В ролята на Кендида е определена актрисата Злата Недева247, 
а тази на [пастор] М орел на Сава О гнянов, като постановката на пиесата е 
възложена на Сава О гнянов.

В бележ ките си за порядките в Народния театър -  до и след Пенчо С ла
вейков, Гендов говори за актриси, които играят реш аващ а роля в ж ивота на 
Народния театър при разпределението на ролите, в определянето на ре
пертоара, състава, които се нам есват дори в уволненията и назначенията. 
Времето, Когато пиесата „Кендида" се раздава в театъра, е времето, Кога
то ж ивотът на Народния театър се ръководеш е от актрисата Злата Недева, 
която благодарение на своите връзки с директора на театъра то гава248, ре
ш ително определяш е репертоар и роли, като в много случаи зам естваш е и 
директора при уволнения и назначавания на свои протежета без конкурс 
или приемни изпити. Това, разбира се, не ом аловаж ава значението й като 
голяма актриса и като голяма изпълнителка на извести роли, но все пак д о
веде до раздаването на пиеси като „Кендида" и „Саф о" от Грилпарцер, кои
то бяха далеч от възм ож ностите на Народния театър и в които Злата Недева 
не беше на своето място, както и нейните протеж ета, едно от които бе Васил 
Генков, получил ролята на Рам нес в „Саф о "249.

В пиесата „Саф о" Злата Недева остави един м инус в своята галерия от 
големи роли на сцената на Народния театър. Тя надцени своите възм ож 
ности, използва полож ението си на ръководещ  фактор в ж ивота на театъра 
и без да прецени това, което изискваха от нея и ролята на Сафо, и тази на 
Кендида, се впусна в опити, достойни за някоя начинаещ а, но не и за името 
на една Злата Недева. Нежната като пролетно цвете Сафо, грациозната като 
пълзящ  бръш лян Сафо, в гласа на която, според създателя й Грилпарцер, 
вечно звучи песента на боговете, тук беше затворена в херкулесовата м ус
кулатура на Злата Недева и м еталния, сякаш идващ  от преизподнята глас, 
който в никой случай не мож еш е да отрази бож ественото в образа на Сафо. 
Това беш е надценката на Злата Недева, която доведе до пълния провал на

247 Златина Иванова Попова-Недева (1878-1941) -  актриса, режисьор, театрален ме
ниджър.
248 Премиерата в Народния театър е на 29,111.1919, но подготовката и определянето 
на състава са започнали вероятно още през септември 1918, Когато директор е Божан 
Ангелов.
249 Васил Генков получава ролята на Рамнес при представянето на „Сафо" през 1918- 
1919. По време на премиерата (25.IV.1915), а и през последвалия сезон 1916-1917 той 
играе I гражданин.
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пиесата „Сафо" върху сцената на Народния театър250.
Случаят пък с пиесата „Кендида" показва до колко управляващите ак

триси, макар и големи в своите роли, губеха всякакъв критерий както за 
своите възможности, така и за тези, които им предлагаше съставът и сцена
та на Народния театър. До 1919 г. Народният театър не беше израснал до та
кова ниво, че да ангажира името на Бърнард Шоу и то в „Кендида"251, а Зла
та Недева, незаменимата Катюша Маслова от „Възкресение"252 на Толстой, 
беше много далеч оттова да превъплъти образа на Кендида. Провалът, кой
то бе по-голям от този на Сафо, доказа това, Защото „Кендида" не можа 
да издържи повече от 2-3 представления253 и в крайна сметка бе свалена 
завинаги от сцената на Народния Театър. Още в самото начало, по време 
на считките254 на пиесата, Гендов осъзнава, че тъй като ролите се застъпват 
от млади артисти, неизбежният провал на „Кендида" ще бъде приписан на 
тях, ще бъде обоснован като резултат от участието на младия състав в тази 
пиеса. Ето защо Гендов предлага на секретаря на театъра Константин Му- 
тафов да бъде освободен от участието си в „Кендида", но това му предло
жение се отхвърля. След като дирекцията отказва повторно да го освободи 
от пиесата „Кендида", Васил Гендов напуска театъра и това става причина 
той да сформира в 1920 год. пътуващия провинциален театър „Софийски 
Театър", съставът на който е вербуван от млади артисти и организиран при 
най-ограничени и дори мизерни средства, „Софийският Театър" на Васил 
Гендов дойде да запълни една празнина в нашия духовен и културен живот. 
Особено този в провинцията, в малките градове и паланки, където той се 
заключаваше в една-две вечеринки през зимния сезон, няколко случайни 
утра и забави в читалищата и гимназиите по случай някоя годишнина или в 
инцидентно гостуване на пътуващия театър на Матей Икономов „Съвремен 
театър", който за зла участ, за да не кажа по вина на самия Матей Икономов, 
изживяваше последните си дни. „Драматичният Театър" на Георги Донев, 
който редовно пътуваше, далеч не можеше да запълни тази празнина, За
щото времето му позволяваше да обиколи едва едната половина от страна

250 Освен изпълнителка на главната роля в „Сафо" Златина Недева е и режисьор на 
пиесата -  това е нейната дебютна постановка в Народния театър, чиято премиера е на 
25.IV.1915. Ролята на Мелита бива поверена на нейната сестра Марта Попова, Рамнес 
се играе от Добри Дундаков, а Васил Генков е I гражданин.
251 В Европа пиесата става особено популярна в средата на първото десетилетие на XX 
век, поради това, че успешно комбинира дискусиите за модерното семейство с пробле
мите на актуалната тогава политика.
252 Сценична адаптация по известния роман на/1. Н. Толстой от френския поети драма
тург Анри Батай, играна общо 50 пъти върху сцената на Народния театър (1906-1921).
253 За периода 1919-1920 пиесата „Кендида" е играна общо 12 пъти.
254 Изчитането на текста, т.нар. „репетиция на маса".
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та, а „Комичният Театър" на Дочо255 и Тома256 Касабови инцидентно проявя
ваше живот, и то в ограничен периметър -  около своето седалище Плевен.

„Софийски Театър" на Васил Гендов идва в един момент, Когато теа
тралното дело в България е в упадък, който се обяснява като последица от 
войната. Не само самодейните театрални инициативи -  читалищни или учи
лищни, са напълно преустановени, но и обикновените вечеринки и забави 
през зимния сезон са сведени до минимум и то само в по-големите градове 
и паланки. Дейността на градските театри, дори на тези от тях, които са суб
сидирани, е също значително ограничена, а на места като Плевен, Бургас и 
други градове -  напълно преустановена. В такова време се появява „Софий
ският Театър" на Васил Гендов, който значително попълни тази празнина в 
културния и духовен живот на провинцията.

Началото на „Софийски Театър" датира от септември 1920 г. Съставът 
е вербуван от млади артисти и стажанти от Софийския Народен Театър. В 
състава влиза като артист на малки роли и младият начинаещ артист Иван 
Димов, който оттук започва и своята театрална подготовка. Театърът откри
ва сезона си в Плевен, където Иван Димов е предварително изпратен, за да 
афишира представлението и отвори касата. До пристигането на театъра в 
Плевен всички билети са разпродадени. Това начало на театъра в Плевен, 
донесло пълни сборове в продължение на 3 дена и то при дневни и вечер
ни представления само с пиесата „Клетниците"257, оказва решаваща роля 
за бъдещата непрекъсната дейност на театъра, поне в първата година на 
сезона -  от 1920 г. до 1921 г.

Този материален и заедно с това морален успех на театъра позволи да 
се увеличи значително гардеробът, да се подобрят някои от костюмите на 
пиесата, да се увеличи също и реквизитът, както да се разшири и уголеми 
рекламата на театъра. Интересно е, че в продължение на 2-3 месеца Иван 
Димов, който пътуваше като авангард и едновременно отваряше касата за 
първото представление, посрещаше винаги театъра със запълнена и раз
продадена скица и голям брой разпродадени извънредни места и пра
востоящи. Рядко в живота на българския театър е имало случай на такъв 
материален успех в такова продължително време, както случая с пиесата 
„Клетниците"

255 Дочо (Димитър) Генчев Касабов (1880-1944) -  драматичен актьор, режисьор и те
атрален деец. Снима се в три филма на Васил Гендов: „Пътят на безпътните" (1928), 
„Улични божества" (1929) и „Буря на младостта" (1930), а и в „След пожара над Русия" 
(1929).
256 Тома Касабов -  актьор. Играе още в Плевенския градски театър.
257 „Les Miserables" (1862) -  най-известният роман на френския писател Виктор Юго 
(1802-1885). Многократно е пригодяван за представяне на театралната сцена. „Софий
ски театър" играе собствената драматизиация на Васил Гендов.
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В началото на своята театрална дейност Иван Димов беше със съвър
шено ограничени материални средства. Родом от Чирпан, произхождащ от 
бедно семейство, той постъпва в театъра с 20 лева надница, като превозът 
и хотелът се заплащат от театъра. Той почти няма никакъв свой личен гарде
роб, освен това, което носи на гърба си, както и една малка чанта-куфарче, в 
която има някои дреболии като долни гащи, чифт закърпени чорапи и една 
обикновена тъкана кърпа за лице. През периода на обиколката на театъра 
много често беше артистите да намерят въшки върху театрални костюми, 
Докато се разбра, че гардеробът, който се заключаваше в два дървени сан
дъка, е въшлясал.

Въпреки всички усилия, положени за непрестанното чистене на гарде
роба, въшките се появяват наново, без да може да се узнае причината за 
тази напаст. В Свищов обаче причината за това се открива, макар и случай
но. В една от стаите на хотела стри легла квартируват младите артисти Дра
го Алексиев, Георги Сотиров258 и Иван Димов. На втория ден след престоя 
на театъра в Свищов при Гендов идва съдържателят на хотела и с рязък тон 
му заявява, че стаята, която се заема от тримата млади артисти, трябва да 
бъде незабавно освободена, а артистите да напуснат хотела. Гендов, оста
нал изненадан от този категоричен и дори груб тон, иска обяснение. Хоте
лиерът сърдито отговаря, че стаята с тримата артисти била цяла въшлясала, 
че няма да допусне целият му хотел да се напълни с въшки. Гендов отива с 
хотелиера в стаята и лично установява, че едно от леглата е наистина пъл
но с въшки, особено под възглавницата. Хотелиерът посочва също закаче
ния над кревата стар панталон, по горния край на който въшките са толкова 
много, че са били групирани във форма на звездички.

Гендов повиква един от тримата квартируващи в стаята артисти и узна
ва, че леглото е на Иван Димов, както и окачените над леглото панталони. 
Гендов замолва хотелиера да не дава гласност на това, като му обещава, 
че леглото ще бъде най-старателно изчистено, както и цялата стая прове
рена. Също и панталоните ще бъдат изчистени. Всеки случай причините за 
въшлясването на гардероба са открити. Хотелиерът се съгласява, като му се 
обещава, че цялото бельо на стаята, включително юрганите и дюшеците, ще 
бъдат дезинфекцирани за сметка на театъра. На първо време Жана Гендо- 
ва лично се заема с почистването на въшките върху леглото, панталоните 
също биват най-внимателно прегледани и почистени. След това театърът 
заплаща на една жена, която измива цялата стая, като й се дава и цялото 
бельо на стаята за изпиране и дезинфекциране. Когато на обяд Иван Димов

258 Георги Сотиров -  актьор, участва в два филма на Васил Гендов -  „Дяволът в София" 
(1921) и „Военни действия в мирно време" (1922).
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се завръща и узнава за случилото се, сконфузено заявява, че не е знаел за 
това и че много благодари, а и се извинява на Жана Гендова за създаденото 
безпокойствие и грижа.

-А ко  някога - с  насмешка му отговаря Жана Гендова-станеш добър ар
тист и играеш като герой в някоя пиеса, изпрати ми два билета и ще бъдем 
квит. Няма обаче защо да се срамуваш, Защото по този път са минали всички 
артисти, големи и малки.

В пиесата „Клетниците" ролята на Мариус се заемаше от артиста Дра
го Алексиев, а Иван Димов играеше I-я стражар. Известно време след това 
Гендов забелязва в Иван Димов изключителни качества на артист и му по
верява дублирането на ролята на Мариус в едно дневно представление за 
учащите се в гр. Провадия. На същото това представление е поканена от 
Гендов и голямата българска актриса Адриана Будевска-Ганчева259, която 
след оставката си от Народния Театър се беше оттеглила на почивка при 
свои роднини в Провадия260.

Дебютът на Иван Димов излезе, както Гендов очакваше, блестящ. Това 
накарва Гендов да възложи ролята на Мариус на Димов, а титулярът Драго 
Алексиев взема ролята на епископ Мириел. Така Иван Димов влиза в теа
търа като равноправен артист на първи роли и с първа заплата. Адриана 
Будевска-Ганчева, която лично идва след представлението на сцената, за 
да поздрави артистите за хубавото изпълнение на пиесата и особено Жана 
Гендова за изпълнението й на ролята на Фантина, не скри и възторга си от 
играта на Иван Димов. На Жана Гендова тя каза:

-  Никога не очаквах, че тук, в Провадия, ще видя една истинска Фанти
на. Докато в София много бездарности се ширят по сцената на Народния 
театър, тук един брилянт се търка в тези мизерни условия и сцена. Не се 
вживявайте толкова много в образите, които създавате, Защото ще дойдете 
на моето положение -  със съвършено разтроени нерви и здраве. И никой 
няма да ви признае това.

После като се обърна към Иван Димов, каза:
-  Вашето място също не е тук, млади колега, а в Народния театър. Ня

кога аз казах същото това и на колегата Гендов, Когато искаше да напуска 
Народния театър, но той не ме послуша, за да видя образа на Жан Валжан 
тук, в тази мизерна обстановка, а не там, където трябва да бъде. Както днес 
се възхищавах от играта на Жана Гендова и на Вас в ролята на Мариус, така 
някога се възхищавах и от Гендов, Когато беше мой партньор в „Родина"

259 Адриана Будевска е съпруга на Христо Ганчев Велев (1877-1912), който е сред ос
нователите на трупата „Сълза и смях" и един от създателите на българския професио
нален театър.
260 Най-вероятно става дума за роднини на Христо Ганчев, който е родом от Провадия.
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от Зудерман в ролята на Пастора и в „Дамата с Камелиите" в ролята на Ар- 
манд. А запомнете и това, че аз много рядко се възхищавам и още по-рядко 
изказвам публично своите възхищения.

Година по-късно Васил Гендов лично подготвя Иван Димов за конкурса 
в Свободния Театър на Петър Стойчев в София -  отново с ролята на Мариус 
от „Клетниците", благодарение на която Димов влиза в състава на Свобод
ния Театър. От тук вече той навлиза в живота на българския театър.

Независимо от големия материален и морален успех на театъра, той 
много често бива съпътстван от неприятности и премеждия, достигали до 
размери, които биха могли да прекратят неговия живот. На първо място и 
най-често това са проблеми, свързани с административните власти особено 
в онези градове, където е имало установен градски или общински театър, 
независимо от това дали той е бил професионален или любителски. Ръко
водствата на тези театри правят всичко възможно чрез административните 
и финансови власти да осуетяват представленията на гостуващите театри, 
като най-често си служат със средства, които налагат дълъг мъртъв престой 
на театъра в града. Такъв престой става дори задължителен, ако админи
стративните власти наложат нова проверка на разрешението на театъра в 
София. Друго средство, което също се оказва от решаващо значение за теа
търа, е отнемането на салона за дневните представления от местния град
ски или общински театър под предлог, че той е зает с техни неотложни гене
рални репетиции или декоративни такива.

Тук е мястото, където трябва също да се отбележи недоброжелателното 
отношение на местния печат към гостуващите театри в онези градове, къде
то има местни театрални трупи. Редакторът, който обикновено е в най-прия
телски и дори интимни отношения със състава на театъра, мъже и жени, а и 
под тяхно влияние, винаги намираше начин да изложи гостуващата трупа в 
колоните на вестника си, независимо от успеха на представленията в града. 
Местните вестници или други периодични издания откровено издевател
стваха над пътуващите театри, които се радваха на голям материален ус
пех. Техни представители се явяват пред управата на театъра веднага след 
пристигането в града и предлагат баснословни условия за поместване на 
реклама във вестника, като заплашват, че ако гастрольорите не сторят това, 
в следващите броеве на вестника ще се поставят лоши отзиви за театъра. И 
ако театърът откажеше, това означаваше, че в следващия брой на вестника 
или списанието ще се появи напълно отрицателна критика за театъра, за 
изпълнението, за търговския похват на дирекцията да „търгува" и „обира"
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публиката с пиеси като „Клетниците" и „Жерминал"261; плюс голям брой ру
гатни по адрес на артисти и ръководство, независимо от това дали авторът 
на статията е присъствал или не на представлението. Но в такива случаи 
авторите най-често не идваха на театъра, особено след отказа да им се за
плати голяма цена за малка реклама във вестника или отказа да им се дадат 
голям брой безплатни места за техни близки и приятели. Тези редактори на 
вестници и издания в по-големите градове обаче бяха негласни авторитети 
и утвърдени капацитети по всички културни въпроси -  от каквото и естест
во да са те, ала най-главно бяха „специалисти" по въпросите на театъра и 
репертоара. Независимо че много често тези „редактори" бяха с много съм
нителен произход и почти никога от самия град, където се издава вестни
кът, а пришелци от други места. Най-често тези „редактори" имаха огромно 
влияние в общината и гимназиите, затова много често въпросът за салона 
и дневните представления за учащите се минаваше през техните ръце. Тези 
„редактори" винаги биват лични приятели на кмета, бирника и директорите 
на гимназиите.

Типичен случай от този род е случаят със „Софийски Театър" в град Ста
ра Загора, където редактор на местния вестник „Старозагорска Поща"262 е 
някакъв писателстващ журналист, който се подвизава под името Георг Сан. 
След като по най-непристоен начин, стигащ до заплаха за отлагане на пред
ставлението, получава една значителна сума за малка реклама във вестника 
си, макар и такава да не е била нужна, тъй като билетите за представление
то са били разпродадени, той поисква да му се дадат 10 безплатни места от 
резервираните, които бил обещал на приятели и близки.

На представлението обаче се оказва, че и тези места не били достатъч
ни и че ще трябват още четири -  за него, жена му и негови близки. Такива 
места не можеха да се дадат поради препълнената скица и липса на сто
лове. Той обаче настоява да се донесат столове от сцената, което се оказва 
абсолютно невъзможно. Като не получава такива, той напуска демонстра
тивно театъра с жена си и своите приятели, заплашвайки публично, че това 
ще бъде последното представление на театъра в града.

Същевременно Георг Сан гласно заявява, че ще направи невъзможен 
живота на театъра в Старозагорска околия, където вестникът му се пласирал 
извънредно много. Така и става. „Редакторът" не присъства на представле

261 „Germinal" (1885) -  роман на френския писател Емил Зола (1840-1902). Гендов уве
рява, че едноименната пиеса, играна от трупата на „Софийски театър", е негова драма
тизация на романа.
262 Излизащ за кратко време в Стара Загора информационен всекидневник със сим
патии към Демократическия сговор -  от 7 април до 16 май 1925 се появяват 27 негови 
броя.
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нието, което обаче не му попречва да напише една свършено отрицателна 
критика относно изпълнението и пиесата, като предупреждава публиката 
„да не се подава на уловки". Най-характерното обаче е това, че същият този 
Георг Сан идва при Гендов в хотела с коректурата на статията и му предла
га срамното условие да заплати една значителна сума, за да не помести 
статията. Гендов не само че не приема това предложение, но и публично 
изгонва Георг Сан от стаята на хотела. И наистина в един от следните броеве 
на вестника се появява статия с най-отрицателни и дори обидни изказвания 
за театъра.

Този род „мародери" бяха лошите спътници в живота провинциалния 
театър, те тероризираха всички пътуващи театри. За тях най-характерно се 
изказва известният артист-директор на пътуващия „Драматичен Театър" -  
Георги Донев:

-  Гонят разбойниците по горите -  казва Донев, -  а тези пладнешки хай
дути около театъра и читалищата не само че не ги гонят, ами и фаворизират, 
Защото заедно с тях след това ядат от плячката, която в много случаи е хля
бът за провинциалния артист.

Непосредствено след голямата европейска война на много места в Бъл
гария се появиха въоръжени групи, които действаха в различни райони на 
страната263. Това започва приблизително около 1920 г. Тези групи извършва
ха нападения и обири по междуградските шосета и междуселските пътища, 
понякога дори в самите градове. Нападаха се предимно богати хора, търго
вци, банкери, държавната поща с парични пратки и много често бирниците, 
които събираха вземанията по селата. Размерите на тези нападения дос
тигнаха дотам, че в някои градове властта бе принудена да обяви военно 
положение с полицейски час.

Такъв беше случаят с Пазарджик и Пещера, където се подвизаваше голя
мата въоръжена група на легендарния навремето главатар Тирката264, чийто 
помощник беше Главоока. Тази група действаше в района на Пазарджик- 
Пещера-Батак и Брацигово, заедно със селата. Всички мерки и средства на 
властта да се справи стази група оставаха безрезултатни.

Това се отразяваше твърде много върху живота на провинциалния теа
тър, Защото наплашеното гражданство не напускаше домовете си след за
леза на слънцето. Полицейският час биваше различен, но след настъпване
то му се забраняваше всякакво движение по улиците, из които патрулираха 
войскови части.
263 За размера на проблема говори и фактът, че през 1922 е приет Закон за изтребле
нието на разбойниците (утвърден с Указ № 721 и обнародван на 12.XII.1922 в „Държа
вен вестник", № 205), с който се осигуряват 20 млн. лева за преследването на разбой
ническите банди.
264 Сотир Андонов-Тирката -  водач на анархистка чета.

127



Такива райони с ограничено време бяха още Казанлък, Шипка, Стара 
Загора и село Енина, където действаше групата на Алеко265. А в Северна Бъл
гария -Ловеч, Севлиево, Троян и отчасти Плевен, където действаха няколко 
групи, между които най-известните бяха на Дочо Узунов266, Васил Героя267 
и Тинко Симов268. В тези градове и паланки представленията се даваха със 
специално разрешение, в което се указваше, че те трябва да се провеж
дат най-късно до 7 часа вечерта. Резултатите обаче биваха лоши, Защото 
гражданството отбягваше да се събира на групи след случая, Когато Тирката 
нападна вечеринката на гарнизона в салона на читалището в Пазарджик. 
Представленията за учащите пък бяха почти напълно преустановени или се 
провеждаха при много редки случаи, Когато лично началникът на гарнизона 
или директорът на гимназията искаха да помогнат на театъра.

Попадането на пътуващ театър в тези райони беше много рисковано. 
В такава обстановка се намери „Софийският Театър" в Пазарджик, където 
след няколко слаби, предимно дневни представления, трябваше да напусне 
града с една значителна материална загуба. „Софийски Театър" се отправя с 
файтони за Пещера, без да се информира, че там е средището на групата на 
Тирката, която наброяваше около 200 души -  лица от разни съсловия и въз
расти. Интересно е, че тази въоръжена група намираше закрила в самите 
градове, всред бедните и малоимотни слоеве от населението. Тези групи 
нападаха само търговци и богати хора, както и правителствената поща, Ко
гато тя пренасяше големи парични пратки, като същевременно голяма част 
от тези ограбени средства се раздаваха на бедни и малоимотни хора от гра
довете и селата, или такива, които значително са пострадали от войната.

При пътуването на театъра за Пещера, след като подминахме село Ра- 
дилово, се озовахме всред пещерските лозя. Тук, насред пътя, на разстоя
ние около 3-4 километра от града, театърът беше пресрещнат от двама въ
оръжени мъже, застанали отстрани на пътя и очакващи приближаването на 
файтоните. Файтонджиите са твърде уплашени, Защото в лицата на двамата 
въоръжени те познават Тирката и помощника му Главоока. Файтоните от
минават, двамата въоръжени оглеждат пътниците и без да направят и най- 
малкия знак на файтонджиите, се оттеглят навътре в лозята, като проследя
ват файтоните с очи, Докато те се изгубят след завоя на пътя.

-Отървахме се-казва файтонджията Бай Стоян от Пазарджик на Гендов.

265 Алеко Андреев Трингов (1898-1967) -  поет, просветен деец, общественик, член на 
БКП (от 1929).
266 Дочо Узунов -  член на антиправителствена чета от анархисти и комунисти, пред
вождана от Васил Попов-Героя.
267 Васил Стоянов Попов-Героя (1879-1927) -  анархист, известен и като Доктора.
268 Тинко Симов (1887-1935) -  анархист, член на четата на Васил Попов-Героя.
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-Д а  благодарим, че пътувахме с театър и най-важно, че във файтоните 
има жени, Защото Тирката никога не напада файтони или каруци, в които 
има и жени. Лично аз досега не вярвах това, но сега го повярвах.

В Пещера тази среща на театъра с Тирката остава тайна за града по же
ланието на файтонджиите и по желанието на театъра, като се взе предвид 
обстоятелството, че ще трябва да се завърнем по същия път, а всяка глас
ност, която със сигурност щеше да предизвика бързо проследяване на гру
пата, би затруднила завръщането ни. Самите файтонджии поискаха да оста
нат с нас до престоя ни в града и да ни върнат обратно в Пазарджик, Защото 
се страхуваха да тръгнат с други пътници. Престоят на файтонджиите щеше 
да бъде за тяхна сметка.

В Пещера полицейският час влизаше в сила след 10 часа вечерта и за
това театърът трябваше да обяви представленията си от 6 34 до 9 34 часа. 
Избрана беше пиесата „Клетниците", която освен това трябваше да бъде 
представена и за учащите се, от 2 до 5 34 часа.

Непосредствено след дневното представление при Гендов идва дежур
ният по каса артист, който продава билети за вечерното представление. Под 
голям секрет той съобщава на Гендов, че на касата е идвало лице, което 
е купило два билета от резервирано място, за които вместо необходими
те 32 лв. е заплатило 100 лева с цяла банкнота, съобщавайки, че билети
те са за Тирката. Лицето казало също, че вратата, която води от салона за 
сцената, трябвало да бъде постоянно отворена и никой да не знае за това. 
Накрая допълнило, че и при най-малкия смут в театъра или каквато и да 
било блокада, ще държат отговорни за това целия състав на театъра. Тази 
информация Гендов запазва в тайна от целия състав, като за по-сигурно взе
ма лично ключа от вратата в себе си, за да бъде вратата винаги отворена. 
Той нарежда също да му се съобщи веднага, Когато двете места бъдат зае
ти. Представлението започва, обаче двата стола остават празни до края на 
п ре дста влени ето.

Когато след два дена театърът се завръща в Пазарджик, бюфетчикът от 
бюфета при читалището предава на Гендов писмо с надслова да се предаде 
лично на адресант. Гендов отваря писмото и вътре намира една бележка със 
следното съдържание /по памет, доколкото е възможно/:

„Много благодаря, че запазихте в тайна нашата среща в лозята. Много 
се радвам, че видях една хубава пиеса, за което поздравявам всички арти
сти. Лично дадох нареждане за Вашето завръщане, за да не бъдете обезпо
коени. Животът на клетника Жан Валжан не е по-далеч от нашия, който като 
нас е страдал от лошите закони в страната. Тази пиеса трябва да се види от 
всеки, за се разбере, че лошите закони създават и лошите хора.

Поздрав на всички ви: ТИРКАТА".
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Софийски театър „Васил Гендов" -  „Кръвта на Тьорберг", сезон
1928/29

Артистите Найден Траянов и Стефан Тачев в ролите си от пиесата 
„ Кръвта на Тьорберг". Между тях е Васил Гендов
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Небезинтересно би било, ако този случай се съпостави с друг подобен, 
станал една година по-късно. Тогава „Софийският Театър" бива пресрещнат 
и този път спрян лично от Алеко, главатаря на групата, която действа в Ка
занлъшко. Срещата става на шосето между гара Тулово и Казанлък, преди 
двата пункта да бъдат свързани с железопътната линия269. Ето защо „Со
фийският Театър" ползва като превозни средства файтони и каруци, с които 
напуска Тулово и се отправя към Казанлък. Шосето минава през дъбовата 
кория, която отстои на няколко километра от Казанлък и завършва близо 
до разклонението на пътя, който води за село Енина. В първия файтон са 
Гендови и семейството на артистите Обрешкови. Файтонджията е казанлъ
чанин, който през време на пътуването охотно разправя на своите пътници 
за подвизите на групата на Алеко, седалището на която била малката гара 
Змейово, разположена на ж.п. линията Стара Загора-Горна Оряховица. Той 
разправя също за неотдавнашното нападение на групата върху казанлъшки 
търговци, между които бил и големият розовар Папазов270, които са пътува
ли в „лондони" през един дъжделив ден. Когато файтонджията отказал да 
спре файтона, нападателите дали в гърба на пътниците пушечен залп. От 
него пада убит само един студент от Казанлък, пътувал на капрата, Докато 
останалите успяват да избягат. Файтонджията показва на артистите и по
ставения на шосето паметник за убития студент. Артистите узнават също от 
него, че Алеко бил много интелигентен човек, бивш учител, уволнен заради 
левичарски идеи, както и това, че бил „кеке" /заекваш/ и то в много силна 
форма -  отличителен белег, винаги отбелязван от полицията в нареждания
та за неговото залавяне. Когато файтоните отминават дъбовата кория, фай
тонджията на файтона, в който е Гендов, се вглежда далеч напред в пътя и 
започва да намалява хода на конете. Гендов обръща за това внимание на 
файтонджията, на което той отговаря, че на близко разстояние пред фай
тона се движи лице, което се появило внезапно откъм лозята и което му се 
вижда съмнително със своя наметнат ямурлук, под който ясно се очертава
ла цевта на пушка, окачена през рамото под ямурлука. Той настоява дори да 
спрат файтоните и да изчакат отдалечаването на лицето. Файтоните намаля
ват своя ход, но и лицето прави същото, като от време на време се обръща, 
за да види дали те се приближават.

-  Бас държа -  започва смутено файтонджията, -  че това е Алеко. По
знавам го по вървежа и брадата, която зърнах на лицето му, Когато преди 
малко се обърна.

269 Отсечката Тулово-Казанлък, чиято дължина е около 15 км., влиза в експлоатация 
на 21.XI.1921.
270 Най-вероятно става дума за потомък на Дончо Папазов (Папазоглу), отворил през 
1820 първата розоварна в Казанлък.
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Както файтонджията, така и артистите са смутени -  особено жените. А 
и притеснени, Защото пътуват от Габрово, където театърът е имал много го
лям материален успех, изразяващ се в значителна сума пари, заключена 
в един от куфарите. По движението на непознатия ясно се разбира, че е 
безцелно да се спират файтоните, тъй като той застава на средата на пътя 
и с лице обърнато към файтоните очаква тяхното приближаване. Едновре
менно стова се забелязва също, че паралелно с файтоните, но доста навът
ре в лозята, се придвижват още три лица, също наметнати с ямурлуци и с 
погледи, отправени към файтоните. Гендов казва на файтонджията да про
дължи пътя. Когато първият файтон се приравнява с лицето, което е встрани 
от пътя, непознатият бързо се приближава до файтона и с ръка дава знак на 
файтонджията да спре. Файтонджията смутено спира файтона и се обръща 
към лицето с думите:

-  Какво обичате?
Лицето не отговаря, а се приближава до файтона и след като разглежда 

доста продължително пътниците, казва спокойно със силно заекващ глас:
-  Моля, дали имате случайно цигари?
За Гендов и останалите е ясно, че пред тях стои легендарният Алеко. 

Гендов се изправя и весело отговаря:
-  Разбира се, че имаме. Всички сме пушачи, дори и жените.
Гендов бръква бързо в джоба си, за да извади цигарите, а лицето с ше

говит тон добавя:
-Д а  не извадите револвер?
-  Револвер ли? -  със смях отговаря Гендов, като изважда кутията с ци

гарите и ги подава на лицето. -  Защо ли ни са револвери? Всъщност ние 
имаме револвери, но те не вършат работа, Защото са театрални.

-  Театрални ли? Значи вие сте артисти? -  добавя лицето, без да скрива 
своя интерес. -  Значи и в другите файтони са също артисти?

-  Ние сме от „Софийския Театър" на Васил Гендов и сега пътуваме за 
Казанлък-допълва артистът Тодор Обрешков.

-  Значи вие сте театърът, който беше в Габрово и игра там пиесата „На 
дне" от Максим Горки. Чух много хубави отзиви за вас.

Той говореше бавно, като се стараеше да заеква по-малко.
-  С вас не пътуваха ли и друга два файтона с пътници от Габрово? -  про

дължи лицето, като се обърна към файтонджията.
-  Имаше още два файтона за Казанлък, но пътниците в тях останаха да 

обядват в кръчмата на гарата -  отговори вече поуспокоен файтонджията.
-  Кой е Гендов между вас? -  рязко отсече лицето.
-  Аз съм -  отговаря Гендов, като слиза от файтона и също запалва цига

ра от цигарата на лицето.
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От файтона слиза и Обрешков, който също запалва цигара.
-  И вашият живот е кучешки, но все пак има много смисъл в него. Да 

бъдеш артист е чест, която малцина разбират.
После той се обръща към файтонджията и доста повелително му казва:
-  Ти можеш да караш, но бавно, а ние ще повървим пеша. -  И като се 

обръща към Гендов и Обрешков, продължава: -  Искам да си поговоря с ин
телигентни хора, разбира се, ако това ви е приятно.

Когато файтонджията потегля бавно, а заедно с него тръгват по шосето 
и тримата -  Гендов, Обрешков и Алеко, останалите в другите файтони арти
сти стават на крака и видимо смутени на блюда ват това.

-  Нали не ви е неприятно, че така се натрапих на компанията ви? За мен 
е удоволствие да говоря с хора на изкуството.

-  За нас една такава разходка също е удоволствие, след като по цели 
месеци гълтаме праха по сцените -  отговаря весело Гендов.

-  Вие знаете ли кой съм аз? -  неочаквано и отсечено запита лицето, 
като се взира в лицата на Гендов и Обрешков.

-  Не, отговарят в един глас и двамата.
-  Нима файтонджиите нищо не са ви казали? Не са ли споменували 

нещо за Алеко?
-  И дума не е ставало -  отговаря Обрешков. -  Нас много често ни спират 

по пътя, било за цигари и кибрит, било за вода или за някое място при нас 
във файтоните.

-  Не сте ли чували нещо за Алеко?
-  Нищо -  отговаря Гендов. -  Ние за първи път пътуваме по този край.
-  И по-добре -  отговаря спокойно лицето, -  за да си поговорим като 

културни хора, без да се смущаваме един от други.
-  И вие ли отивате в Казанлък? -запитва Гендов. -  Ако е така, можете да 

се качите при нас във файтона.
-  Аз съм от Казанлък, но не отивам там и искрено съжаля вам,че не мога 

да гледам вашите представления. Аз много обичам театъра, а отдавна не 
съм гледал театър.

-  Вие можете да дойдете и по-късно, Защото в Казанлък ще престоим 
цяла седмица, ако, разбира се, имаме публика -  добавя Обрешков.

-  Когато отидете в Казанлък и кажете, че сте разговаряли с мен, с Алеко, 
ще разберете защо не мога да дойда в Казанлък. Те ще ви отрупат тогава с 
много въпроси. Аз съм нелегален, но не искам да мислите лошо за мен или 
да се страхувате за нещо. Аз съм бивш учител и благодарение на нашите 
глупави закони и управници станах нелегален. Защото не можех да понасям 
това, което се върши сега у нас. Защото не мога спокойно да гледам на това
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„Юдино хоро", което се играе днес у нас от самозабравили се пладнешки 
разбойници.

Целият този разговор продължава по протежение на около 400-500 ме
тра по шосето, в които Алеко прави много и твърде интересни изказвания 
по много въпроси. Той говори за лошите условия на театралното дело у нас, 
за подвига на българските артисти да изнасят тази борба, за голямата без
отговорност на управниците към всички културни прояви в нашата страна, 
като заключава, че това не може да продължи все така и че, рано или късно, 
българският театър и българската култура ще тръгнат по правилния път на 
своето развитие при една нова обстановка.

-  Какво е театърът? -  пита Алеко, след което заключава: -  Това е учили
ще за големите. Театърът, както и училищата, трябва да бъде субсидиран от 
държавата, като му се гарантират всички условия за развитие, Защото пред 
театъра стоят много големи задачи за превъзпитанието на нашия народ.

При раздялата с Алеко той моли повторно за още цигари, като прибавя, 
че твърде късно ще има възможност да си купи такива.

Освен своите и тези на Обрешков, Гендов събира от всички артисти ци
гари, които предава на Алеко, който изпровожда трупата с пожелание за 
голям успех и същевременно изразява съжалението си, че той е лишен от 
тази културна нужда -  театъра.

-А ко  ви се случи да минете през Енина -  добавя Алеко, преди файтони
те да потеглят, -  аз ще узная за това и ще направя всичко възможно, за да 
имате пълни салони поне 2-3 дена. Енина е културно село с хубаво читали
ще и салон, което заслужава да бъде посещавано от професионални театри. 
Там знаят да ценят театралното изкуство.

Така завърши срещата на „Софийски Театър" с Алеко. Когато потеглиха 
файтоните и Алеко остана на шосето, за да изпрати театъра, файтонджията 
каза, шеговито, но и доста уплашено:

-  Когато стигнем в Казанлък, ще изпия едно кило ракия. Бях си глътнал 
езика. Пък и целия театър ще почерпя. Чудно нещо -  продължи той с по- 
спокоен глас, -  вас, артистите, всички ви обичат, с всички сте близки, даже и 
разбойниците не ви закачат.

Скоро в Казанлък се пръсна новината, че Алеко е спирал театъра, че е 
разговарял с Гендов и Обрешков, че се е разхождал с тях близо час. Всичко 
това бе разгласено от файтонджиите, на които Гендов е пропуснал да каже 
да не обаждат за тази среща. Един час по-късно Гендов и Обрешков бяха 
повикани в Околийското управление на разпит, за да дадат подробности 
около срещата. В управлението Гендов и Обрешков са съобщили само това, 
че едно непознато лице ги е спирало, за да иска цигари, без те да знаят, че 
това лице е търсеният Алеко.
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-  А какво сте говорили с него в продължение на цял час -  пита околий
ският управител.

-  Файтонджиите от страх са решили, че е изминал един час -  отговаря 
с шеговит тон Гендов. -  Едва ли имаше повече от десет минути, през които 
той говори за лошите условия на провинциалните артиста, за слабия инте
рес към театралното изкуство.

-  Как не сте имали възможност да му теглите един куршум в челото -  
добавя злорадо околийският началник, -  че тогава да видите какъв прием 
щеше да има театърът ви в Казанлък.

Така завършва срещата с околийския началник, както и с други лица 
-  журналисти и случайни, които искаха да узнаят подробности около тази 
среща. Това, разбира се, не попречи на другия ден един местен вестник, 
излизал дотогава само, Когато е имало от общината обяви за търгове и из
пълнителни дела, да излезе извънредно и да разгласи по най-долен начин 
за „нападението на Алеко и обирът на бедните български артисти". С най- 
големи подробности се казваше как са били претършувани куфарите на ар
тистите и театралния багаж, как са били взети всички по-ценни неща, както 
и дребните спестявания на артистите.

Това обаче, което стана в Казанлък по време на престоя на театъра и до
принесе за неговото преждевременно напускане на града, оправда напъл
но думите на околийския началник, че ако бяхме застреляли Алеко, щяхме 
да имаме един рядък прием в Казанлък. Не театърът, не артистите и тяхното 
изкуство, не някакви културни прояви, а убийците на Алеко се ценят пове
че от всичко. Може би и парична награда щяхме да получим като убийци, 
но не и парчето хляб като артисти. Приемът, който имахме в Казанлък от 
същите тези отговорни фактори, придружен при това от „голямо възмуще
ние" от тяхна страна и „съжалението", че това се случва с бедни артисти, 
ще остане един-единствен случай в историята на българския театър, Когато 
такива като околийския началник и „големият елит" на Казанлък -  Папа- 
зовци, Стайновци271, Орозовци272, Енински273 и други по-дребни, ръководеха 
културните прояви на града в рамките на читалищната дейност на историче
ското читалище „Искра", на което те бяха пълновластните господари.

Случаят ще остане паметен и поради това, че той става в едно време,

271 Родът първоначално се занимава с обработка на вълна, търговия с гайтани и тъкач
но производство. Видни представители на рода са: политикът Петко Стоянов Стайнов 
(1890-1972) -  юрист, депутат (1923-1972) и министър в поредица правителства; компо
зиторът Петко Груев Стайнов (1896-1977).
272 Основите на рода полага Петко Орозов -  шивашки чирак, който в началото на XX 
век става най-големият търговец на розово масло.
273 Името на рода произлиза от наименованието на съседното до Казанлък село 
Енина.
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Когато по шосетата и селските пътища се движи „разбойникът" Алеко, кой
то отдава нужната почит на тружениците на българския театър, а висшата 
общественост в Казанлък слиза до най-ниското стъпало на морал и нрав
ственост, до онова, което не е познато в историята на никой народ и което 
напълно оправдава думите на „разбойника" за „Юдиното хоро" на шепа 
престъпници в България. Ще се помъча да бъда напълно изчерпателен в опи
санието на този факт, който колкото и фантастичен да бъде на пръв поглед, 
все пак представлява една печална истина. „Юдино хоро" на разкапалата се 
буржоазия, която тогава е ръководила съдбините на нашия народ.

Като първа пиеса в Казанлък театърът обявява „Парижката Св. 
Богородица"274 от Виктор Юго по драматизация на Васил Гендов. Пиесата 
премина при относителен успех -  материалният бе слаб, но все пак трябва 
да се има предвид, че бяха ангажирани две дневни представления за гим
назиите, и то при гарантирани сборове. Учениците щяха да бъдат водени 
под строй от гимназията, Защото в същото време романът се изучаваше в 
горните класове, което и стана причина именно тази пиеса да бъде първа, 
за да се види от управата на гимназията, преди гимназистите да бъдат до
ведени. Пиесата се хареса извънредна много и така бяха уговорени двете 
дневни представления за учащите. Един от членовете на комисията в теа
търа беше и литераторът в девическата гимназия Васил Стефанов, който по- 
късно беше и секретар на Народния театър в София.

Като втора за следния ден беше обявена пиесата „Иванко", която пред
варително щеше да бъде играна за гарнизона в Казанлък, така че дневни
те представления за учащите се с „Парижката Св. Богородица" оставаха 
за следните дни. На другия ден, след дневното представление на пиесата 
„Иванко", при Гендов идва артистът Крюгер Николов, който носи малка бе
лежка, предадена му от художника Енчев-Видю, и то под най-голям секрет, 
със следното лаконично съдържание:

„До трупата Генди и трупенди, удостоен сте да доближите декаме- 
роните тази вечер, Когато кокошките спят. Вечеринката ще бъде офи
циална, но може и без гащи. След представлението ще дойде човек, за да 
ви доведе до кошера на осите.

Декамероните".
Гендов приема това като някаква шега, излиза от театъра и тръгва по 

главната улица -  известното навремето „казанлъшко стъргало", където сре
ща художника Енчев-Видю и иска обяснение за тази необяснима за него по
кана. Видю му обяснява, че той като член на това общество на „Декамеро-
274 „Notre-Dame de Paris" (1831) -  роман на Виктор Юго, многократно пригодяван за 
представяне на театралната сцена. Гендов уверява, че пиесата, играна от трупата на 
„Софийски театър", е негова драматизация на романа.
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ните" е натоварен да покани, и то предпазливо, целия състав на театъра за 
въпросната вечер. На въпроса на Гендов какво представлява това общество 
на декамероните, Видю отговаря, че това е тайна и че, Когато дойдат и видят 
всичко, няма да съжаляват за вечерта. Той обаче напомня на Гендов, че след 
като са получили поканата, присъствието им е абсолютно задължително, и 
че това присъствие ще бъде свързано с престоя им в града и използването 
на читалището, тъй като едни от главните в обществото на декамероните са 
председателят на читалището и някои от членовете на управителния съвет 
на същото. Той добавя още, че тези вечери са строго фамилиарни и че всич
ки участват със семействата си, с изключение на ергените и госпожиците. 
Гендов уклончиво дава съгласието си с уговорката, че ще сондира мнението 
и на останалите артисти, тъй като през този ден те имат две представления 
и ще бъдат доста уморени.

-  При всеки случай след представлението вие ще чакате в хотела, къде- 
то ще дойде човек, за да ви отведе в къщата на Папазов275, където ще бъде 
вечеринката -  допълва настойчиво Енчев-Видю и като си взима сбогом с 
Гендов добавя: -  Имай предвид, че успехът на театъра през следващите дни 
и престоят ви в Казанлък ще зависи от тази вечер.

Гендов остава в недоумение и обяснява това на състава на театъра, като 
подчертава на настоятелната покана театърът да участва във въпросната ве
чер. Едни от артистите отказват, други се колебаят, а трети поставят въпроса 
да се реши след представлението. Малко време след това при Гендов идва 
повторно артистът Крюгер Николов и му заявява, че той категорично отказ
ва да отиде с жена си и настоява същото да направят и другите. Той обясня
ва, че е узнал под секрет от домакина на театъра какво представляват тези 
вечери на декамероните и че всъщност това са едни безподобни, вулгарни 
и безпримерни вакханалии, които се организират от първенците на града 
в постоянен тесен кръг, където всяка нравственост и морал се изолират за 
през цялата вечер и където всичко е позволено.

Гендов решава да провери казаното от Крюгер Николов. Когато след 
представлението артистите се прибират в хотела и там идва лицето, което 
трябва да ги отведе на въпросната вечер, Гендов му съобщава, че съставът 
на театъра се чувства много изморен и артистите молят за извинение, че не 
могат да посетят вечеринката.

-  Това аз не мога да направя -  отговаря лицето, -  Защото означава да 
ме бият, че не съм ви завел, па макар и насила. Ето защо нека някой от вас 
дойде и обясни причините на отказа.

275 Построена през 1860 триетажна къща тип „палацо" със значителни за времето си 
размери; архитектурен, културен и исторически паметник, който днес е реставриран.
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Гендов и Крюгер Николов тръгват с лицето, което ги отвежда в къщата 
на търговеца Стайнов276, където още от вратата ги посреща една полупияна 
компания от мъже, жени и млади момичета, облечени в най-екстравагант- 
ни костюми като турски паши, одалиски, негри и негритянки, хавайки с голи 
бедра, туркинчета с подпълнени кореми, за да изглеждат като бременни, 
ходжи и всичко онова, което може да измисли една развинтена фантазия. 
При влизането на Гендов и Крюгер Николов в хола те трябва да минат през 
един своего рода ритуал. До Гендов и Николов се приближава един ходжа с 
една бременна туркиня и след като им чукат на главите с дървени чукчета, 
при общото приглася не на другите с думите: „Лумба-Думба, Лумба-Думба", 
запитват дали приемат тяхното общество.

-  Докато не отговорите с думите „съгласни", няма да спрем чукането -  
добавя ходжата, който се оказва председателят на читалището Енински.

Гендов и Николов отговарят с думите „съгласни", след което компания
та, издаваща дивашки крясъци и викове, ги въвежда в салона на къщата, къ
дето гледката е още по-фантастична. Маси с различни лакомства и напитки, 
наргилета, разхвърлени по земята разноцветни възглавнички и върху тях 
полупияни мъже и жени, потънали във феерична светлина -  смес от черве
на, синя и бледожълта, -  завършва представата за този кът от кръговете на 
„Ада" на Данте Алигиери.

-  Къде са останалите? -  провикват се всички. -  Къде са актрисите? -  ви
кат някои от мъжете.

Гендов обяснява, че артистите са много изморени и че не могат да дой
дат, Защото вече са си легнали и почиват.

-  Още по-добре е така, ако дойдат по пижами и нощници- крещят ня
кои пияни мъжки гърла.

-  Не, те не искат-добавя твърдо Крюгер Николов.
-  Ще ги хванете за косите и ще ги довлечете тук, така както са -  изгърмя

ва пияният глас на търговеца Орозов.
-  Няма да бъде интересно -  отговаря с насмешка Гендов, -  Защото же

ните трябва да бъдат хубаво облечени. А сега ще ни позволите с колегата 
Николов да си отидем, Защото и ние сме много изморени.

-  Облечени -  продължава пияният глас на Орозов. -  Това е без значе
ние, Защото всички жени тук, включително и ученичките от гимназията, кои
то ни доведе Стефанов /касае се за литератора на девическата гимназия/, 
след малко ще бъдат голи, а Когато се изгасят лампите, ще започне играта 
на „котка и мишка" и тогава кой кого хване /изразът е дословен/...
276 Построен през 1907 и изцяло електрифициран, домът на заможната фамилия тек
стилни фабриканти и търговци е наричан още „Къщата с кубето". Известен е със своите 
стенописи, изографисани от художника Иван Милев (1897-1927) през 1925.
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-  Не забравяйте -  добавя остро Енински, -  че ако театърът не бъде тази 
вечер тук, утре ще трябва да напуснете града, Защото салонът ще бъде зает.

-  Също и дневните представления за учащите се -  добавя Стефанов 
11к бъдат отложени.

Въпреки заплахите и увещаванията Гендов и Николов напускат демон
стративно къщата, изпратени с ругатни и подигравки от всички присъства
щи.

Рано сутринта на другия ден на театъра се съобщи, че салонът на чи
талището е зает поради неотложен ремонт и в следващите дни няма да се 
дава под наем. При това положение театърът трябваше да напусне града, 
понасяйки големи материални щети. Освен това Гендов бе предупреден да 
не прави втори опит да идва в града, Защото салонът и тогава ще бъде за
творен за него.

Това става в същото време, Когато полицията и административната власт 
преследваше такива като Алеко, който, от своя страна, дебнеше по шосета
та именно тези, които отнемаха хляба на бедните провинциални артисти и 
които със своите неограничени материални възможности попълваха своите 
вечери с най-долни, дори перверзни усещания, като същевременно лиша
ваха обикновените хора от възможността да видят театрално представле
ние и да прекарат своите вечери в културни забави.

*  *  *

В периода от 1920 год. до 1928 год. пътуващият провинциален театър се 
срещна с една от най-големите спънки за своето нормално съществувание. 
През този период управите на почти всички читалищни салони в провин
цията, и особено в по-големите градове, бързаха да кинефицират своите 
читалища, за да ги превърнат в средство за материални доходи, които да 
гарантират съществуванието на библиотеката и читалището. Това обаче 
не се оказа точно така впоследствие. Съблазнени от големите приходи на 
киното, всички читалища бавно, но сигурно се превръщаха в „киналища", 
както навремето се изрази един софийски ежедневник. Постепенно читали
щето загуби своя традиционен облик, ограничи своята културно-просветна 
дейност, затвори вратите към сцената не само за пътуващия провинциален 
театър, но и за местните културни прояви, като подчини дейността си из
ключително на интересите на киното.

Читалищата бързо се ремонтираха според изискванията на киното. Сце
ната на читалището се преобърна в ателие на художниците на киното, къ- 
дето се изработваха големите, „фантастични" и громки плакати и реклами 
за предстоящия филм. Много често като реклама се използваха самите де
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кори, които и без това бяха твърде ограничени и в плачевно състояние, кои
то биваха изнасяни от сцената и ползвани като плакати и постаменти, след 
което обаче не се завръщаха обратно като декори, а като жалки остатъци от 
летви и плат, които свършваха в някоя печка, където се приготовляваше ле
пилото за художника. Гримьорните се преобърнаха на операторски кабини 
или в квартири за постоянната прислуга на читалището, тъй че много често 
на сцената, та дори и в салона, се разнасяше миризмата на готвеното, което 
семейството на служащия приготовляваше върху печките на сцената, прис
пособени за готварски такива. Много често около тези печки можеха да се 
видят начупени остатъци от декори и сценични пособия, а върху опънатите 
на сцената въжета -  прострени за съхнене всевъзможни домашни покривки 
и черги, редом с детските пелени до тях.

Самите пък библиотеки и читални бяха приютени в някоя малка и не
нужна стая, най-често таванска, която се отваряше един път седмично, а са
мите стаи на библиотеката и читалнята се преобърнаха на канцеларии на 
киното, на кабинет на директора на киното или склад за всевъзможни ма
териали на киното. Целият живот на читалището се заключаваше в живота 
на киното.

Докато до 1920 год. по време на годишните събрания на читалището 
се водеше преимуществено агитация да се привлекат в управителния съ
вет на киното отговорни и авторитетни хора от града, които не се намираха 
поради тяхното категорично възражение за липса на време, след кинефи- 
кацията на читалището се водеше борба, и то доста изострена, кой да влезе 
в управителния съвет и кой да заеме отговорните постове. Управителните 
съвети на читалищата сега се стараеха всячески да ограничат дейността на 
читалището за сметка на киното. В много кратък срок всички читалища се 
приспособиха в духа на киното, като започнеш от салона, екрана, кабината, 
апаратите, касиерската будка и стигнеш до модерните клозети за посетите
лите на прожекциите.

В миналото читалищата едва дишаха от липса на средства, които мъч
но се събираха от членските вноски или малки дарения, от наема на са
лона за представления, забави и вечеринки, а библиотеката едва проявя
ваше някакви признаци на растеж -  пак поради липса на средства. Сега 
обаче всички градски капиталисти, банкери, фабриканти, индустриалци и 
търговци се домогваха до читалището и срещу полици предлагаха големи 
парични заеми на киното, но само при условие, че съответният финансист 
влезе в управителния съвет на киното-читалище. Материалното положение 
определяше вече и качествата на бъдещия член в управителния съвет на 
киното. Читалищата, които до вчера не можеха да намерят за нуждите на
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библиотеката си заем дори от 100 лева, сега получаваха предложения за 
заеми в размер на 2-3 милиона лева, но за нуждите на киното. Тези нужди 
се заключаваха в ремонт на салона, в оборудването на кабината с още по- 
модерна апаратура, в осигуряването на скрито осветление, в изграждането 
на специални чакални, които се превръщаха в картинна галерия за предсто
ящите филми.

В кината настана едно лудо надпрепускане, чиято цел бе сменяването 
(и то всяка година) на кабините и апаратите с нови такива, независимо от 
факта, че старите имаха само една година живот, че само преди година за 
тях са били заплатени суми, стигащи до 1-1 % милиона лева. Появяваха се 
все нови и нови модели апаратури и управителните съвети на кината бърза
ха да донесат тази новост в своя град, като старите се продаваха на някои от 
по-малките градове или големи села, също завладени от тази „кино-треска", 
които вземаха един съвършено нов апарат с намаление от 40% по-евтино, 
отколкото биха го взели от София.

На първо време управителният съвет на читалището-кино разрешава
ше достъпа на провинциалните пътуващи театри или местни инициативи 
само в първите дни на седмицата -  понеделник, вторник и сряда. Всички 
останали дни бяха винаги блокирани от киното -  дори и за местните ини
циативи, дори и за вечеринките, които по традиция се даваха само в събота 
вечерта. По-късно обаче и това се видя много на управителните съвети, кои
то почнаха да ограничават и тези първи дни на седмицата. Най-често те се 
мотивираха с това, че театърът или съответната (макар и местна) проява ще 
се отрази отрицателно върху материалния успех на бъдещата филмова пре
миера, Защото всичко извън киното изтощава материалните възможности 
на града.

След 1926 год. много рядко се случваше пътуващ театър да играе в го
лям град. Обикновено пътуващите театри играеха до четвъртък в някой от 
по-малките градове, а останалите дни от седмицата -  в онези села, където 
имаше театрални салони.

Провинциалният театър в този период се бореше не само с липсата на 
свободни дати, макар те често да биваха неподходящи, но и с големите вече 
наеми, които управителните съвети на кината определяха за театралните 
представления. Високите наеми, от друга страна, бяха средство да се огра
ничат посещенията на театрите в градовете. В годините след 1927-а почти 
във всички читалищни кина започнаха да играят филми277 всеки ден, като 
програмата се сменяваше всеки понеделник и четвъртък, а много често и 
три пъти седмично.

277 Т. е. да прожектират филми.
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Една съществена спънка за провинциалния театър в този период беше 
и това, че много от директорите на гимназиите, както и някои от учителите, 
биваха включвани в управителните съвети на кината, което, от своя стра
на, ограничаваше организирането на дневни представления за учащата се 
младеж. Много често се случваше да се получи отказ от директор на гимна
зия за дневно театрално представление с аргумента, че вече е организира
но такова с известен филм, който ще се прожектира в текущите дни. И ако 
директорът разреши дневното театрално представление, това ще затрудни 
учениците със слаби материални възможности. А такива дневни кинопред- 
ставления за учащите се провеждаха редовно, почти всяка седмица, ако ди
ректорът на гимназията участваше в управителния съвет на местното кино. 
Често гражданството на много места се възмущаваше, че децата се водят 
на порнографии и сензационно-криминални филми, но на това не се обръ
щаше особено внимание, Защото се знаеше, че директорът на гимназията е 
член на управителния съвет на киното. Също много често цензурните карти 
се затулваха или недоглеждаха, независимо, че върху тях ясно личеше под
чертаният текст „забранен за учащи се". Нямаше кой да възрази, тъй като 
никой, освен членовете на управителния съвет, не знаеше съдържанието и 
вида на цензурната карта.

По този път се стигна до там, че никой пътуващ театър не можеше да 
влезе в голям град. Освен при изключителни случаи, Когато салонът остава
ше свободен вследствие на закъснението на очаквания филм. Въпреки това 
рискът бе голям, дори Когато театърът имаше успех, Защото наемът беше 
такъв, че направо поглъщаше половината от евентуалния приход. Докато 
по-рано читалищните наеми се движеха между 250-800 лева за вечерно 
представление и 150-250 лева за дневно, след установяването на киното 
наемите стигнаха баснословните размери от 3000-8000 лева за вечерни
те представления и 1500-3000 лева за дневните. Много често се случваше 
дори известен пътуващ театър след относително добър материален успех 
да моли за намаление на наема или да подписва полица, за да доплати 
разликата между прихода и наема. Всеки пътуващ театър очертаваше пред
варително своя маршрут, като ангажираше всеки един от салоните по него 
най-малко 1 месец напред, страхувайки се да не попадне случайно в пе
риод на бездействие, което ако би достигнало до 2-3 дена, можеше да се 
окаже гибелно за живота на театъра. Още от София салоните се ангажира
ха със срок от един месец и повече напред посредством телеграми, които 
се придружаваха от платен отговор. Най-често се получаваше лаконичният 
отговор -  „салонът е зает". Ако изпратехте втора такава телеграма, винаги 
не се получаваше отговор. Разбира се, че тези телеграми се отнасяха ви
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наги до първите дни на седмицата. Ако все пак се получеше положителен 
отговор, то той посочваше наеми от порядъка на 3, 4, 5, че и до 10 хиляди 
лева за вечерните представления и приблизително половината от тези цени 
за дневните. Освен това любезно се добавяше, че наемът трябва да бъде 
предплатен. Ето защо всеки театър дълго се двоумеше дали да предприеме 
риска или не.

В Търново, например, върху гърба на завесата, откъм сцената, с огро
мни букви, заемащи площ приблизително една четвърт от цялата завеса, 
най-вулгарно беше изписан следният надпис: „Завесата не се вдига, пре
ди наемът да бъде заплатен". Ето защо, „за улеснение на театъра", често 
се случваше преди представлението на сцената да се качи и да застане до 
завесата г-н Кантарджиев, касиерът на читалището в Търново, за да даде на
реждане на служащия да вдига или не завесата в зависимост от това, дали 
наемът е прибран или не,

И това ставаше не само в Търново. В много други градове беше същото, 
само че в друга форма. Например в отговорите на нашите телеграми може
ше да се срещнат текстове като: „Салонът запазен за вас, изпратете 10 000 
лева капаро". Имаше и по-„хуманни" градове, които любезно ти отговаря
ха, че салонът е запазен за театъра, но Когато трупата пристигнеше в гра
да, заварваше салона заключен. Отваряше се само, Когато наемът биваше 
заплатен. През това време каруците с театралния багаж стояха навън пред 
читалището.

За да се добие представа до каква степен политиката на управителни
те съвети е била против театъра, ще си послужа с факта, че сборът от едно 
кинопредставление, давано в градове, където наемите бяха от 4 до 8 хи
ляди лева за дните понеделник, вторник и сряда, никога не е надвишавал 
1500-2000 лева на вечер, като се има предвид, че наемът на филма заедно 
с рекламата е от порядъка на 1000-2000 лева.

За да не изпада човек в недоумение от тази патологична наглед сметка 
на управителните съвети на читалищата, ще трябва да дам някои поясне
ния, които напълно ще аргументират тази финансова политика. Във всяко 
едно читалище, приспособено за кино, имаше цял щаб от щатни длъжнос
ти като членове делегати, директори, надзиратели, програмьори [програ- 
матори], касиери, прислуга и други такива, които поглъщаха голяма част от 
прихода на читалищното кино, В центъра обаче стоеше председателят на 
провинциалното читалище, който почти винаги беше и програмьорът на 
филмите, което означаваше, че той много често трябваше да идва в София, 
за да сключва лично договорите за филмите, ползвайки пътни и дневни за 
сметка на читалището.
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В София ставаше едно лудо надпрепускане за ангажиране на филми 
и много често в столичните хотели се случваше по едно и също време да 
квартируват 10-15 председатели на читалищни кина. Търговците на филми, 
в центъра на които стоеше Спиро Янков278, представител на УФА-Берлин, и 
Пилич279, представител на касовите и сензационни филми, посрещаха най- 
сърдечно читалищните „програмьори", като включваха в това гостоприем
ство и всевъзможни оперативни закуски в самите канцеларии, и пищни 
вечери в големите софийски локали, завършващи много често в нощните 
вариетета и дансинги.

Всяка филмова къща имаше ценоразпис за всяко заглавие поотделно, 
но бе оставен и „периметър" за спазаряване. Всеки от директорите на фил
мовите къщи се стараеше да докаже на „програмьорите", че качествата на 
предлаганите от него филми надвишават тези на всички останали -  и то не 
само по художествени достойнства, но и по изгодата на тайните клаузи. Тук 
именно се криеше разковничето на тази „културно-просветна" дейност, 
която „господата" председатели на читалища, банкери и търговци активно 
развиваха, като къртовски се бореха за председателските места в управата 
на читалищата.

Ако филмов „щок"280 от 20-30 филма се ангажираше с договор и ако тези 
филми се заплащаха съгласно ценоразписа на представителството, наемът 
трябваше да достигне 80-100 хиляда лева, а често и повече. Но филмовата 
къща имаше право да прави отстъпки, намалявайки размера на вписаното в 
ценоразписа, което водеше до постигането на негласно споразумение, спо
ред което програмьорът председател приемаше да се направи формално 
намаление от 30%. Филмите обаче се отправяха към провинцията, придру
жени от фактури, в които фигурираше 100% от цената, която съответните 
читалища надлежно плащаха. Намалението от 30% се извършваше в пред
ставителството, като 20% оставаха за него, а 10% за програмьора. Който по
лучаваше своя дял при следващото си идване в София, където парите му се 
предаваха „на ръка" и само между четири очи. И така, ако филмовият щок 
можеше да се вземе за 50 хиляди лева, сега той се заплащаше с 60 хиляда 
лева, като разликата се предаваше на договарящия програмьор.

За такива случаи почти всички филмови къщи в София имаха двойни 
счетоводни книги. За сметка на това обаче читалищата много често запла
щаха от джоба си разликата между високия наем за филма и ниския приход 
от него. Ето кое именно караше читалищната управа да държи повече за

278 Спиро Янков (1891-1940) -  мениджър, филморазпространител, филмодавец, 
продуцент.
279 А. Пилич -  филмов търговец, представител на „всесветската фирма „Атлас филм".
280 Щок (нем.) -  запас, в наличност, на склад.
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киното, отколкото на театъра -  от театралните представления, колкото и ви
сок да бе наемът за тях, „добросъвестните общественици" нямаха сметка. 
Докато при киното, дори при недобори [загуби], те си запазваха своя пай, 
макар и във вреда на читалищната каса.

Ала най-безчовечното в подобни случаи беше това, че много често из
вестни председатели на читалища предлагаха да отстъпят салона на арти
стите при условие, че последните заплатят не само полагаемия се за поме
щението наем, но и наема на филма, който е трябвало да бъде прожектиран 
По този път се стигна дотам, че театърът на Матьо Македонски, който в про
дължение на един месец иска дати от читалището в Казанлък, без да получи 
какъвто и да е отговор, влиза в града, нямайки ангажирани дати, като реши
телно настоява такива да му се отпуснат от управителния съвет на читали
щето. След като му се отказва категорично, Матьо Македонски провокира 
малък митинг на площада в центъра на града, давайки публична гласност на 
бездушието и жестокото отношение на управата на читалището към съдба
та на българските артисти. Под натиска на интелигенцията и голяма част от 
гражданството читалището „от кумова срама" отпуща салона за две вечерни 
и едно дневно представление, като последното е само за гарнизона, Защото 
учащата се младеж била ангажирана за един предстоящ филм. Наемът оба
че е много голям, Защото към него бива прибавен и наемът за филма.

Със „Софийския Театър" аз имах следната случка в същия град, Казан
лък. Изпращам телеграма, придружена от предварително платен отговор, 
и, разбира се, получавам лаконичен отговор -  „салонът зает". Изпращам 
нова телеграма -  за други, по-късни дати, и пак получавам същия лакони
чен отговор. Изпращам трета, четвърта, пета телеграма с предложения за 
дати в срок от 5-6 месеца напред и пак получавам същите отговори. Тогава 
аз изпращам следната телеграма: „Отговорете, моля, кои дати през след
ващите 5-6 години имате свободни за театрални представления" На тази 
телеграма отговор не получих.

Филмите обаче са малкото перо от печалбите на тези „културни деяте
ли", От тях има къде по-големи: ремонти на салона, смяна на столове, смяна 
на прожекционната кабина и на апаратурата в нея, смяна на всичко, което 
би погълнало голяма сума. Бих желал да повдигна края на една отдавна 
забравена завеса, за да се видят причините за тези чести и спешни „култур
ни мероприятия" на управителния съвет на читалищните кина.

Идва в София лицето X, председател или пълномощник на читалището. 
Идва, разбира се, командирован от управителния съвет на читалището и с 
пътни и дневни за сметка на читалището, за да търси някои новости около 
кината в София. Разбира се, че за мерило той взема първокласните кина
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„Балкан"281, „Роял"282, „Европа"283, „Рекс"284, чиито дирекции са представи
тели едновременно и на чуждестранни филми, и на киноапарати, и на вся
какви съоръжения около кабината. Защо пък провинциалният град, макар 
и малък, да остане по-назад от първоразрядните кина на столицата? Нали 
за това е изпратен -  да види, да научи и да донесе нещо ново. Нали трябва 
да оправдае голямата цифра от пътни и дневни, отпусната му за престоя от 
10-15 дена в София?

Където той узнава например, че кино „Балкан" е поставило новите и 
най-модерни прожекционни апарати като „Чинемеханика", „Сименс", А, Е. 
Г, и др. Защо пък и неговият малък град да не се сдобие с такава съвършена 
техника? Но само преди година изпроводилото го читалище е поставило 
нова апаратура и съвсем не лоша -  „Бауер" или „Ернеман" например, за 
която е било заплатено над един милион читалищни левчета! Отива „пра
теникът" в представителствата на въпросните фирми, разглежда новите 
апарати, които наистина са красиви и предлагат известни нововъведения, 
които за провинциалните кина са почти без значение, Защото там се играе 
само едно вечерно представление, а дневните, предназначени за учащите 
се, са едно-две седмично. Виж, за софийските кина, които играят по четири 
представления всекидневно, тези нововъведения са от значение. Разбира 
се, че и този път „пратеникът" на читалището завързва приятелски връзки с 
представителя на новите апаратури, който му дава да разбере, че при една 
покупка на нова апаратура може да разчита на комисиона от 150-200 хи
ляди лева, ако, разбира се, приеме предложената от представителството 
цена. Нека обаче не се забравя, че същият този „читалищен деец" преди 
една година е взел от представителството на „Бауер" или „Ернеман" най- 
малко 100 хиляди лева комисионна за поставените лани апарати, които 
сега ще трябва да се сменяват. Офертата се приема, условията се уговарят 
и всичко завършва с пищна вечеря в ресторант „България" или в някое от 
големите нощни вариетета.

281 Построено на бул. „Дондуков" № 8 през 1935. Днес в сградата му се помещава 
Младежкият театър „Николай Бинев".
282 Сградата на кинотеатър „Роял" е построена на ул. „Раковски" № 98 през 1925 от 
унгареца Аладар Оттай, собственика и на кино „Модерен театър" (1908), който започва 
да отдава салона под наем -  както на разпространители на филми, така и на театрал
ни мениджъри. Там изнася своите представления основаният през 1929 театър „П. К. 
Стойчев". През 1936 зданието е основно ремонтирано и надстроено с нови 4 етажа. 
След ВСВ е известно като кино „Република". Днес в него се помещава Театър „Българска 
армия".
283 Построено на ул. „Алабин" № 35 през 1938, преименувано на „Димитър Благоев" 
по времето на социализма, от 2018 е супермаркет.
284 Построено на бул. „Витоша" № 37 през 1934, преименувано на „Млада гвардия" по 
времето на социализма, от 2003 е книжарница.
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Завръща се „пратеникът" в своя град, свиква членовете на постоянното 
присъствие на читалищната управа, където обикновено той има решаващия 
глас по силата на големите кредити, които е дал на читалището, и много 
лесно ги убеждава в необходимостта да се смени старата апаратура с нова, 
модерна апаратура. След като се съставя нужният протокол за решението 
на управителния съвет, придружен от съответните документи и съответния 
чек, нашият човек се отправя наново за София, пак с пътни и дневни за смет
ка на читалището. Заедно с решението да се закупи нова апаратура обаче 
е взето и решение да се продаде старата на „износна цена" -  обикновено 
на някое друго читалищно кино, което също възнамерява да смени своята 
апаратура, но средствата му са по-малки и не може да си позволи нови
те модерни апаратури. И Докато първият оформява сделката в София, като 
едновременно с това търси и купувач за „стария апарат", то втори някой от 
управителния съвет, също включен в тази верига, търси по свои пътища ку
пувачи за „стария" апарат в някой съседен град или голямо село, където се 
проектира откриването на кино или се предвижда сменяването на апарата. 
И тук става същото. Уговаря се една номинална цена -  за книжата на читали
щето, а друга, реална -  за продавача. И отново една разлика от 100 хиляди 
лева остава като комисионна и за двете страни.

Завърши ли тази сделка, открива се нова. Смяна на столовете в салона, 
които за период от една година са вече доста остарели. Сега столовете ще 
бъдат в друга боя, с друг вид облегала и по-удобни за сядане. След това 
следва ремонт на читалището -  всевъзможни пристройки, надстройки, фоа
йета, бюфети и всичко онова, което ще погълне касовата наличност на чита
лището, натрупана от големите приходи на киното. През това време библи
отеката е складирана в някоя таванска стая и оставена на самосъхранение. 
Също като съществените задачи на читалището...

Кината в провинцията имаха големи доходи благодарение на сенза
ционните и булевардни филми. Гражданството виждаше това и винаги очак
ваше, че в края на годината читалището ще отчете големи печалби. Какво 
обаче излизаше? На годишното отчетно събрание се установяваше, че чи
талището едва е покрило разходите с приходите, като печалбите по всички 
пера са разходвани за нови апаратури, ремонти и доставки.

И всичко това се повтаря всяка година и работите вървят по своя отъп
кан път. Интересно е и това, че в този период, Когато ставаше едно лудо над- 
препускване за кинефикация на читалищата, не може да се отбележи едно 
читалище в цяла България, което да направи изключение в отношенията си 
към пътуващия провинциален театър. И не само в големите градове, но и в 
малките такива, дори и в големите паланки, където кинопредставленията
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ангажираха салона само три дена седмично. Управителните съвети като че 
ли бяха преминали през една и съща школа и имаха еднакви разбирания за 
театралните прояви.

В някои градове, където читалището се даваше за театрални предста
вления в определените за това дни -  понеделник, вторник и сряда, и то 
при невъзможни за пътуващия театър условия, като се знаеше, че 60% от 
евентуалния приход ще бъде погълнат от наема, възникваха допълнителни 
спънки, дело на местни лица, които се оказваха отговорни фактори в живо
та на читалището. Най-често тези лица биваха жените на председателите на 
читалищата, които много често бяха и ръководителки на местни женски или 
благотворителни дружества, и които постоянно се въртяха около читалище
то и даваха компетентни насоки.

Това бяха обикновено жените на известни в града милионери, банкери 
и крупни индустриалци или търговци. И то не беше случайно, Защото тези 
спънки идваха най-често, за да ограничат дневните представления на гос
туващия в града театър, които бяха сигурното перо и най-често гарантираха 
благополучното „измъкване" на театъра от града. Тези ограничения се пра
веха в полза на предстоящите дневни кинопредставления, които се даваха 
почти редовно всяка седмица за учащите се. Много често се случваше да 
ти се заяви открито, че дневните театрални представления ще попречат на 
предстоящите дневни кинопредставления. Че театърът ще изтощи слабите 
материални възможности на учащите се и те няма да могат да гледат ки- 
нопредставлението.

Тези спънки стигаха до жестокост, и то жестокост, проявена от лица, кои
то чрез някаква си културна проява без особено значение изпълваха сво
бодното си време, вън от разните журове и приеми в техните салони. Така 
целият приход, с който театъра би могъл да си тръгне след престоя му в 
града, биваше жертван за един лекомислен каприз, така средствата, тъй не
обходими на театъра, отиваха било за цветя, било за украшения, парфюми, 
пищни обеди или вечери.

Такъв е случаят с читалище „Зора" в Сливен, където жената на големия 
индустриалец и банкер Андон Русчев285, Стела Михайлова Русчева286, не 
само вземаше активно участие в живота на читалището, но и имаше реша
ваща роля по всички въпроси. Тя е председател на женско дружество, член 
в управителния съвет на читалището, тя е общественичка, поетеса и „спец" 
по всички културни и театрални въпроси, тя бе подчинила целия апарат на

285 Андон Русчев Андонов (1878-1945) -  индустриалец, ръководи семейната текстил
на фабрика в Сливен.
286 Стела Михайлова Русчева (1888-1964) -  учи социална психология в Женева, Брюк
сел и Лиеж. През 1930-те преподава социология в СУ.
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читалището на своите лични разбирания и прищевки. Тя едва ли не се чувст
ваше и като собственик, който разполагаше както с инвентара на читали
щето, така и с целия персонал около него. Типичен е случаят, който изживя 
„Софийският Театър" в Сливен през една есен, Когато започваха дъждове
те, които винаги се отразяваха гибелно на театъра, Защото при разкаляните 
калдъръмени улици, някои от тях и без осветление, публиката не рискуваше 
да отиде в театъра. Това беше не само в Сливен, а почти в цяла България.

Времето определяше и касовия успех на театъра. Големите дъждове и 
големите студове бяха чумата за пътуващия провинциален театър. Стаби
лизираше ли се времето, дори и при големи снеговалежи, публиката вече 
посещаваше театъра, Защото самото време предлагаше някои удобства -  
бялата снежна покривка, която значително намаляваше нощната тъмнина 
и осветяваше и най-малките неосветени пътеки, увеличаваше интереса на 
публиката към театъра. Това, разбира се, се отнасяше само до вечерните 
представления и никога за дневните, Защото учащата се младеж, която жа
дуваше за театъра, не се влияеше от времето, а посещаваше масово театъ
ра, особено, Когато представленията се организираха от самата гимназия 
или учебен институт.

Почти във всички големи градове наемът се вземаше предварително 
като капаро -  още със самото ангажиране на салона предплата се изпраща
ше телеграфически. Имаше разбира се и „хуманни" читалища, които също 
вземаха наема в аванс, но чак при пристигането на театъра в града. Такава 
беше и практиката в Сливен. Читалището обезпечаваше своето вземане и 
повече не се интересуваше за материалното положение на артистите, не 
се интересуваше от техните проблеми, дали те ще претърпят неуспех пора
ди лошо време, карантина, болест или някоя местна причина. При такава 
обстановка „Софийският Театър" влезе в Сливен през една дъждовна есен. 
Рискът е налице, особено при големия и предплатен наем.

За да добие човек представа какво значи голям наем в периода 1921- 
1932 год., ще посоча следните цифри. В големите градове наемът се движе
ше между 2500-5000 лева за вечерните представления и 1500-2500 лева 
за дневните. Тези наеми обаче се отнасяха за първите дни на седмицата. В 
малките градове, паланките и селата наемът беше съществено различен, но 
пък и приходите бяха съществено различни. Наемите бяха средно от 400- 
1000 лева за вечерните и 200-400 лева за дневните представления, като 
много често дневните се опрощаваха, вземайки се един наем за целия ден. 
Това ставаше обикновено в паланки и села, където все още нямаше кино, и 
читалищната управа вършеше това умишлено, за да предразположи театъра 
и за други посещения.
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В този период цените на местата в пътуващите театри бяха едни и същи 
и за големите градове, и за селата. Те започваха от 40 лева за резервира
но място и завършваха с 16 лева за последните места или галерия. Входът 
на лице за дневните представления струваше от 5-10 лева. Като се вземе 
предвид, че салоните в големите градове имаха средно около 400-500 мес
та, които при дневните представления се увеличаваха със значителен брой 
правостоящи, може да се разбере какъв голям процент от прихода бе взи
ман за наем при пълен салон.

Но обикновено салонът в делничните дни биваше почти наполовина 
празен, дори и при най-шумно рекламираната пиеса, а като прибавите и 
неизбежните безплатни места, които задължително се даваха на читали
щата, на гимназията, на гарнизоните, на данъчните и финансовите власти, 
като прибавите и още толкова неномерирани, раздавани на разни агенти, 
пристави, стражари, човек добива реална представа за трагедията на бе
дните провинциални труженици, които много често напущаха града, след 
като подписваха полици на гостилничари и хотелиери, независимо от голе
мия морален успех, който са имали. В Хасково например скицата на салона 
се предаваше на театъра от читалищната управа със 72 /словом седемдесет 
и два/ зачеркнати стола от най-добрите места в салона. И това все още би 
било търпимо, ако ги нямаше случаите като този, сблъскал в Сливен „Со
фийският Театър" с известни навремето „персони грата" от рода на Стела 
Михайлова Русчева.

„Софийски Театър" пристига в града и след като предварително заплаща 
наема за вечерните представления, бърза да обезпечи поне няколко днев
ни представления за учащите се или за гарнизона, за да може с тях отчасти 
да компенсира очакваните разноски поради лошото време, което със сигур
ност щеше да се отрази на вечерните представления. Наемът за дневните 
представления не се предплаща, Защото преди това трябва да се обезпечи 
разрешението на гимназиалната или гарнизонна управа. След първото ве
черно представление, което имаше изключително слаб материален успех, 
администраторът на театъра се отправя на другия ден към гимназията или 
гарнизона за организиране на дневни представления. Директорът на гим
назията е посрещнал много любезно поканата и обещал пълното си съдей
ствие. Когато обаче администраторът се отнася до управата на читалището 
за ангажиране на салона за въпросните дневни представления, които ще 
започнат в 4 часа след обяд поради следобедните часове на учащите се, той 
узнава, че същата сутрин салонът е зает от Стела Михайлова Русчева.
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Лично аз се обърнах към домакина на читалището Георги Костичков287, 
който ми отговори същото -  салонът е зает, и то за два последователни дни, 
за събрания на председателстваното от Стела Русчева женско дружество. От 
оператора при киното на читалището, Феликс288, приятел на артистите и го
лям поклонник на театралното изкуство, аз узнах, че на събранията на жен
ското дружество обикновено присъстват 40-50 жени, така че предстоящото 
събрание би могло да се състои и в читалнята на читалището, където имало 
75 стола и спокойно можела да побере до сто души. Феликс ме посъветва 
да отида лично при Стела Русчева и да я помоля да направи тази смяна, 
толкова повече, че на нея сцената не бе нужна.

Лично аз с колегата администратор се отправихме към дома на Стела 
Русчева, където въпросната „персона грата" едва благоволи да ни приеме 
на самата входна врата на къщата, като не сметна за необходимо да ни по
кани дори в коридора. На моята по-скоро молба, отколкото предложение, 
тя отговори с нехайно пренебрежение, като каза, че събранието е вече обя
вено в театралния салон и поради това не можело да става дума за някаква 
размяна. Нека се има предвид, че входът за театралния салон и читалнята 
е един и същ, че двете помещения ги дели само стълбата на един етаж. 
Когато й напомних, че читалнята е достатъчно голяма за подобно събрание, 
тя ми отговори, че за нея е по-важно къде ще се състои събранието, а не 
колко дами ще дойдат на него. Би било интересно да се знае, дали би раз
съждавала така уважаемата председателка, ако салонът трябваше да се за
плаща? Нека се има предвид, че салонът се даваше безплатно за събрания 
и сказки на местни дружества и организации, но само при условие, че това 
става, Когато салонът е свободен. Аз повторих молбата, като добавих, че в 
случая става дума за хляба на 20 души артисти и че отлагането на дневните 
представления ще утежни още повече нашето положение, вече достатъч
но затруднено от слабите вечерни сборове вследствие на лошото време. Тя 
обаче доста небрежно ми отговори, че не била длъжна да мисли за всички, 
търсещи хляб в Сливен, а и че нейните обществени задължения били много 
по-важни от „някакви си" представления за учащите се. Подчертавам изра
за „някакви си", Защото беше дословен. Аз се помъчих да бъда настойчив, 
но тя с досада ни отговори:

-  Да сте си правили сметката, Когато сте тръгвали за Сливен. Аз не ос
вобождавам салона, дори ако трябва да се отложат събранията. И ако няма 
какво друго да ми кажете, моля да ме освободите, Защото съм много заета.

287 Георги Добрев Костичков (1895-1971)-любител-актьор, играе в Сливенски градски 
театър, През 1930 основава Приказния театър в Сливен, създаващ представления за 
деца и юноши.
288 Феликс Маринов -  електротехник, дългогодишен прожекционист в кино „Зора".
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И като ни обърна гръб, тя се отдалечи с параден ход, като остави слуги
нята да затръшне вратата под нашите носове,

Ето я страшната действителност, в която се движеше и развиваше апос
толската дейност на българския провинциален артист. Стела Русчева бе 
само една от многото всред тази гниеща система, всред тази самозабрави
ла се привилегирована класа, която, затворена в своите излишъци от удо
волствие и разврат, забравяше, че и други някои също имат право на парче 
хляб.

*  *  *

Заедно с големите злини, произтичащи от дейността на читалищните 
кина, имаше и дребни такива, които също се отразяваха върху живота на 
провинциалния театър. Колкото и незначителни да бяха те на пръв поглед, 
значението им за успеха на театъра беше голямо. Един от тези проблеми 
беше свързан с рекламата на театъра. Когато някой от пътуващите театри 
имаше щастието да получи салона на читалището, изпращаше веднага и 
съответните афиши, за да бъдат те разлепени като предварителна реклама. 
Отначало тези афиши се изпращаха до читалището, но тази практика впо
следствие се промени, тъй като в повечето случаи изпратените афиши оста
ваха забравени или върху някой рафт, или в някое чекмедже. Тъй че Когато 
театърът пристигаше в града, намираше разлепени единствено афишите на 
киното, а от страна на читалищната управа получаваше извинението, че теа
тралните афиши били „случайно" забравени от афишара.

Това наложи предварителната реклама да се изпраща на някой близък 
в града, обикновено някой книжар, който да ги разлепи. Афишите наистина 
биваха разлепяни, но още на другия ден те биваха покривани с афишите за 
предстоящия филм на читалищното кино. Тази практика не се отнасяше само 
за предварителните афиши, но и за редовната реклама на театъра. Ден или 
два преди премиерата в съответния град театърът изпращаше авангард, за 
да афишира представлението и отвори касата. Авангардът най-старателно 
афишираше премиерата, но все пак правеше това с оглед на икономия на 
афишите, Защото всеки театър имаше строго определен разход на афишите. 
Много скоро, най-често два или три часа след разлепването, афишите на 
театъра вече биваха покрити от афиши на киното, огласяващи предстояща
та премиера на някой нов филм. Въпреки възраженията на авангарда или 
на самия състав на театъра при пристигането си в града, ръководството на 
читалището си измиваше ръцете с „неволната грешка" на афишара на ки
ното, на когото се правеше „строга" бележка, за да повтори тази си грешка 
още на другия ден с покриването на новите афиши на театъра. Това беше
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станало система на читалищните кина, която застави пътуващите театри да 
си правят подвижни сгъваеми плакати, които се поставяха на по-видните 
и централни места из града. Въпреки това и те много често пострадваха от 
някоя „случайна" вредителска ръка.

Имаше обаче още по-анормални положения, на които се натъкваше 
провинциалният театър. Едно от тях беше разделеното владение на чита
лищните салони. Случваше се киносалонът /и театралният/ с кабината за 
прожекционните апарати да принадлежи на читалището, сцената зад екра
на да е на разположение на местната любителска трупа, а декорите и рекви
зитът върху сцената -  на някоя местна организация. И ако пътуващият теа
тър получеше салона от читалището, той трябваше да води нови преговори 
за сцената и други такива за декорите и реквизита. И зад всичко това стояха 
материални щети, наеми, гратиси и ред още условия.

Такива бяха случаите в градовете Кърджали, Трявна, Бургас/постоянна
та комисия/, Оряхово, Провадия и др. Тук е мястото да се отбележат също 
спънките и поведението на местните любителски трупи, обособени покрай 
читалищата или общината, които биваха особено брутални, ако начело на 
такава група стоеше някой професионален артист. Професионален дотолко
ва, че да носи това име, без обаче да е могъл да си спечели място в някой 
от пътуващите театри, с които той сега намираше начин да се разплати за 
проявеното от истинските професионалисти пренебрежение към „таланта" 
му. Такива артисти бяха крайно нетърпими към гостуващия в града театър, 
дълбоко убедени, че пътуващият театър пристига в града с цел да засенчи 
славата на режисьора и героя артист от местния любителски театър. Тези 
хора намираха начин да проявят своето неприязнено отношение към пъ
туващите театри било като предизвикват спънки или при воденето на пре
говорите за сцената, или по време на осъществяването на рекламата на те
атъра, било с всевъзможните клюки, които пускаха в кръчми и локали по 
адрес на театъра. Често тяхната злонамереност завършваше със сторването 
на някоя пакост в театъра или дори с инцидент, извършен по време на са
мото представление.

От неприятностите -  било по-големи, било по-малки, които се създа
ваха от местните театрални трупи в градовете, заслужава да се отбележат 
онези, които по своята форма, подбор и средства граничат с най-голямата 
безскрупулност. Такъв е случаят с местния любителски театър в Стара Заго
ра, начело на който беше провинциалната актриса Мара Пенкова289. Това 
става в 1928 год. На гостуващия театър първо се налагат задължително без
289 Мара Георгиева Пенкова (1903-1974) -  актриса с ярко характерен маниер на игра. 
С помощта на писателя Чудомир основава „Театър за селото", в който тя играе и дълги 
години ръководи.
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платни места (и то от първия ред на балкона) за целия състав на местния 
театър, който наброява около 25 души -  местни любители-артисти, които 
същевременно са чиновници и служащи в учреждения и предприятия. След 
като местният театър е имал грижата да унищожи рекламата на гостуващия 
театър и след като вижда, че въпреки това материалният успех на театъра е 
значително голям, прибягват до едно последно средство: оскандаляването 
на самото представление.

Със „Софийския Театър" се случи следното. Въпреки лошата устна ре
клама и пропагандата против театъра, въпреки систематичното унищожа
ване на рекламата на театъра интересът към него беше голям и билетите 
още отрано се разпродаваха в усилен темп. Всичко това предвещаваше пъ
лен салон за премиерата на афишираната пиеса „Сянката на градовете"290, 
която беше със социален сюжет и ярко обрисуваше както конфликта между 
селата и градовете, така и борбата на селата срещу проникващата втяхупа- 
дъчна култура на градовете.

Вечерта салонът беше изпълнен до последния ред на партера. Първият 
ред на балкона беше зает от местния любителски театър начело с неговата 
ръководителка Мара Пенкова. Още преди вдигането на завесата за първо 
действие цялата трупа се държеше непристойно, като гласно се подхвърля
ха бележки за пиесата и изпълнителите. В центъра на този шум се извисява
ше острият гърлен смях на Мара Пенкова. Публиката забеляза това и на ня
колко пъти -  както с погледи, така и гласно, даде на местните любители да 
разберат, че трябва да прекратят непристойното си поведение. Това обаче 
не смути седящите на първия ред на балкона и шумът продължи до вдига
нето на завесата. През време на действието, и то при най-драматичните мо
менти, Когато публиката със затаен дъх следеше действието, групата люби
тели гласно коментираха играта, правеха шум, като разместваха столовете, 
а в центъра пак зазвуча острият смях на Мара Пенкова, само че сега съпро
вод от смеха на още няколко души. След първото действие аз лично изпра
тих един от служащите при Мара Пенкова с молба да престане стези прово
кации, които видимо смущаваха и публиката. Тя обаче най-цинично 
отговорила, че „чорбаджии няма", че и тя, и съставът на нейния театър има
ли правото да „правят каквото си искат".

През второто действие шумът значително се усили -  нещо, което накара 
и публиката гласно да изрази недоволството си от тяхното поведение. Но те 
не обърнаха внимание и на това. Това ме принуди лично да изляза на сце
ната, да застана пред рампата и с прикован в тях поглед да ги накарам да за
мълчат. Създаде се драматична пауза, в която цялата зала устреми погледа

290 Пиеса от Васил Гендов, радвала се на успех сред зрителите.
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си в тях, избухнаха ръкопляскания, а накрая прозвучаха и гласове: „Първият 
ред на балкона да напусне театъра". „Колегите" от балкона бяха изненада
ни и започнаха да се суетят около столовете си. Виковете се усилиха и чак 
тогава ръководителката им Мара Пенкова първа даде пример, като напусна 
салона, като просто избяга от залата.

След това представлението продължи спокойно и накрая публиката из
прати участниците в него с бурни овации. На пръв поглед това би могло да 
се види някому като нещо незначително, но бих желал всеки един да се 
постави на мястото на пътуващия артист и разбере, че въпросът не се отна
сяше само до моралния успех, но и до материалния такъв. Отнасяше се до 
това дали театърът щеше да напусне града без полици и без други матери
ални затруднения.

*  *  *

В 1924 год. „Софийски Театър" поставя социалната пиеса „Човекът без 
сърце"291, чиято тематика е борбата срещу алкохолизма. Пиесата се посрещ
на с възторг и навсякъде се радваше на голям морален и материален успех. 
В състава на театъра беше и актрисата Надя Станиславска, която по това 
време съжителстваше незаконно с Георги Цветков*- бивш провинциален 
артист и настоящ провинциален журналист, който като такъв не се ползваше 
с добра репутация, а някои дори го окачествяваха като изнудвач, който чрез 
вестника си осигурява лесни приходи, като принуждава най-често търговци 
евреи да пускат скъпи реклами при него, заплашвайки ги, ако му откажат

Нека признаем, че до 1930 год. в провинциалните театри беше затвър- 
дена практиката на незаконните съжителства между артистите и то най-чес
то за сезона, Докато са заедно. След това те се разделяха, за да образуват 
нови съжителства с нови лица на следната година. Стигна се дори дотам, 
че хотелиерите много често оставаха в недоумение при вписването на ар
тистите в пасажерския регистър на хотела, Когато забелязваха, че едно и 
също лице, мъж или жена, е фигурирало през миналия сезон с друго съжи
телство. Такъв беше и случаят с Надя Станиславска и Георги Цветков. С една 
само разлика -  Станиславска пътуваше с театъра, а Цветков беше на посто
янно местожителство в Бургас и околията, Защото бе съредактор и допис
ник на вестник „Бургаска вечерна поща"292. Той обаче много често догонва
ше „съпругата" си в някой град, където обикновено престояваше 2-3 дена, 
през които устройваше два пъти повече скандали и побоища, след което си

291 „Човекът без сърце" (1924) -  социална пиеса на Васил Гендов, третираща пробле
мите на алкохолизма и проституцията, ползвала се с голям успех сред публиката.
292 „Вечерна бургаска поща" -  независим информационен всекидневник, излизал в 
Бургас от 1928 до 1944.

155



заминаваше с припечелените от Станиславска пари. Всъщност Надя беше 
жертва в ръцете на този своето рода журналист и тя много често със сълзи 
на очи е молила колегите си да я освободят от този кошмар.

В Бургас театърът беше посрещнат много добре и няколкодневният 
престой там даде голям морален и материален успех. Пиесата „Човекът без 
сърце" беше представена на две вечерни и няколко дневни представления. 
Това изглежда изостри апетита на Цветков и той реши да използва ситуа
цията за себе си -  посредством едно малко изнудване. Той идва при мен и 
недвусмислено ми заявява, че в редакцията се е получила една много лоша 
критика за театъра, която той би могъл да задържи, ако получи сумата от 
5000 лева. Без всякакво смущение аз изгоних Цветков, като му напомних, че 
това засяга и Станиславска, която играеше една от главните роли. Той обаче 
ми отговори, при това най-цинично, че за него това няма значение, Защото 
в случая въпросът е да се спечелят 5000 лева. В допълнение на това аз дори 
го помолих да не пропуска въпросната статия, а да й даде място в един от 
най-близките броеве.

След няколко дена въпросната статия се появи, и то с подписа на самия 
Цветков. Въпреки нейната острота, въпреки всички долни ругатни по адрес 
на артистите, а най-вече лично към мен, тя не постигна нужния ефект и пие
сата продължаваше да има голям морален и материален успех. Една сед
мица по-късно театърът е в Сливен. Цветков обаче се е погрижил и тук да 
продължи своето изнудване. Той изпраща 100 броя от вестника на местния 
актьор и домакин на читалището Георги Костичков с поръчението да се пла
сират преди премиерата на пиесата. Костичков ме предупреди, че това би 
могло да се избегне и въпросът да се уреди благоприятно, ако, при желание 
от моя страна, вляза във връзка с Цветков, който същия ден на обяд „случай
но" щял да бъде в града. В отговор помолих Костичков да продаде на мен 
тези 100 броя с обещанието, че вечерта аз лично ще ги пласирам в театъра.

Костичков ми предаде 100-те броя срещу 100 лева и вечерта на премие
рата на пиесата „Човекът без сърце" аз поставих едно лице в салона, което 
гласно ги разпродаваше със забележката, че в тях има критика за театъра и 
пиесата. Вестниците просто се разграбиха от публиката и дори се оказа, че 
са недостатъчни. Публиката беше в недоумение -  как се е позволило да се 
продават вестниците в салона преди премиерата? Малко преди вдигането 
на завесата аз накарах нашия администратор да слезе в салона и да обясни, 
че вестниците се разпространяват със знанието на театъра, а и да помоли 
аудиторията да ги предава от ръка на ръка, за да могат всички в салона да 
прочетат статията. Цветков, който се бе приютил в един ъгъл на салона, не 
очакваше това и много скоро след края на първото действие, Когато пуб
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ликата изпрати действието с възторжени ръкопляскания, той незабелязано 
напусна салона.

Не мога да кажа с положителност дали всичко това ставаше със зна
нието на Станиславска, която привидно най-много се възмущаваше от тази 
акция. По-късно обаче събитията, които последваха в отношенията на Ста- 
ниславска и Цветков, ме накараха да мисля, че всичко това се е вършело 
съвместно от двамата, че лично Станиславска е носила в куфара си голям 
брой от същите вестници, които е пласирала при пристигането на театъра 
във всеки един град.

В Сливен театърът преживя паметна вечер. Публиката изпрати пиеса
та тъй възторжено и с толкова много аплодисменти, сякаш давайки своя 
отговор на статията във вестника. След представлението на сцената дори 
се явиха началникът на гарнизона и директорът на мъжката гимназия, зая
вявайки своето желание да се организират дневни представления както за 
гарнизона, така и за учащите се в града, като същевременно ни посъветваха 
да се даде под съд редакцията на вестника, отпечатал този долен пасквил. 
Във всеки един град по време на обиколката на театъра необяснимо как се 
появяваха броеве от въпросния вестник „Бургаска вечерна поща". Появява
ха се обикновено преди премиерата на „Човекът без сърце" и все в ръцете 
на известни лица, предимно учители. В историята на българския театър този 
случай ще остане единствен и навярно затова той се коментираше от всички 
в продължение на няколко години.

Но пред най-безскрупулния случай се изправихме едва в Разград. Той 
нямаше равен на себе си и потвърди създаденото вече впечатление, че това 
се върши от Станиславска -  жаркото оръдие на Цветков. В града е сладкар
ницата на братя Касамакови, единият от които, Георги Касамаков, е и мес
тен любител артист, журналист, публицист, литератор и всичко онова, кое
то би наподобило сладкаря Рагено293 в класическата комедия на Едмондо 
Ростанд „Сирано Де Бержерак"294. Той е също и близък приятел на Цветков и 
Станиславска. В сладкарницата на Касамакови обикновено се разполагаше 
и касата на всеки пътуващ театър.

Идва при мен Георги Касамаков и ми казва, че е получил от Цветков 
няколко броя от вестник „Бургаска вечерна поща" с молба да се отпечата в 
притурка само статията за театъра и да се раздаде на публиката, след като

293 Рагено (Ragueneau) -  комедиен персонаж на драмата „Сирано дьо Бержерак", ав
тор на недодялани стихчета, приятел на главния герой Сирано.
294 „Сирано дьо Бержерак" (1897) -  драма в 5 действия в стихове от френския поет 
и драматург Едмон Ростан (1868-1918), проследяваща размирния бохемски живот на 
френския сатирик, драматург и военен Сирано дьо Бержерак (1619-1655), от чието 
творчество черпят вдъхновение Джонатан Суифт, Волтер и Молиер.
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театърът отвори касата в сладкарницата. Не зная защо обаче аз бях вече си
гурен, че вестниците са предадени отСтаниславска, която също беше в мно
го приятелски връзки с Касамакови, Той обаче, Георги Касамаков, като „чес
тен" журналист не можеше да откаже тази молба на приятеля си Цветков 
и затова същевременно ме помоли да вляза във връзка с Цветков, който 
„случайно" бил в Русе, за да сключим двамата доброволно споразумение. В 
отговор на това му казах, че не е нужно да се издават специални притурки, 
тъй като самият аз ще му дам всичката възможност да изпълни своя прия
телски и журналистически дълг. Вземам аз един брой от вестника и след 
като ограждам статията с червено мастило, залепвам броя на един голям 
бял картон, върху който с големи букви е написано следното: „Умолява се 
публиката преди да си купи билети за театъра, да прочете статията, загра
дена с червено мастило".

Този картон се поставя на прозореца пред самата каса, където се прода
ват билетите. Същевременно касиерът предупреждава всеки, който си ку
пува билет, да прочете предварително статията. Вечерта салонът беше бук
вално препълнен и публиката демонстрира своето заслужено презрение 
към автора на статията, като акламира многократно артистите след свърш
ването на пиесата. И тук се повтори същото като в Сливен. Идват веднага 
директорите на гимназията и предлагат да се организират представления 
за всички учащи в града. Същата вечер Станиславска напусна рано театъра 
-  под предлог, че не се чувства добре. По-късно се узна, че е била на вечеря 
у Касамакови. Чашата беше препълнена и това ми даде правото още при 
първата ми среща със Станиславска на другия ден да я предупредя, че е 
уволнена от театъра и че няма да участва повече в следващите представле
ния. С едно разместване на ролите тя наистина беше сменена.

Всичко това говори до каква степен е бил в напрежение животът на про
винциалния артист, без да се вземат предвид останалите несгоди, лишения 
и трудности. По същия този път са минали и другите театри на Георги Донев, 
Матьо Македонски, Дочо Касабов, Султана Николова295 и всички по-малки 
трупи, включително и най-измъчената и съществуваща в най-мизерни усло
вия -та зи  на Сава Иванов296. Всичко това обаче говори, че българският на
роде живял в едно време, Когато шепа мародери, авантюристи и безделни
ци, представящи се за общественици, журналисти и писатели, са могли да 
изнудват, тормозят и държат в напрежение всяка проява на свободна ини
циатива у нас -  и то не само в областта на изкуството и културните прояви,

295 Султана Сотирова Николова (1880-1949) -  театрална актриса. Учи драматично из
куство в Санкт Петербург (1898-1901), присъединява се към трупата на „Сълза и смях" 
(1901-1903), играе в Народния театър (1904-1910; 1914-1923).
296 Сава Иванов-дългогодишен актьор в пътуващи и провинциални театри.
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но и в областта на стопанския, икономическия и дори политическия живот.
Вестникът е бил само параван на тази мародерска дейност, Защото си 

спомням случая с един морски капитан, който навремето се оплакваше, че 
за да избегне някаква си анкета за контрабандиране на стоки от Турция, е 
трябвало да заплати на един редактор сумата от 20 000 лева. Спомням си 
също как един вестник, пак излизащ в Бургас, бе изнудил навремето извест
ния тамошен търговец Филип Милтиядов да заплати сумата от 25 000 лева, 
за да избегне скандал, пак свързан с контрабандиране на стоки от Турция, за 
който случай вестникът твърдял, че имал „всички данни". Спомням си също 
как в един град един учител от девическата гимназия трябваше да заплати 
на местния вестник сумата от 10 000 лева, за да избегне разкриването на 
срещите му с една ученичка от гимназията, която по-късно му става съпру
га. А в друг град местният дописник на шантажния вестник „Далекоглед"297 
беше взел от съдържателя на най-реномирания хотел в града скромната 
сума от 10 000 лева, за да не разкрие в колоните на вестника, че в хотела 
се вършело сводничество. Разполагайки с тази информация, човек може да 
си обясни защо във всеки град тогава, дори и в по-малките, имаше местни 
вестници, които се появяваха инцидентно, но зад които стоеше някой мес
тен авторитет по „всички" въпроси. И най-важното -  винаги близък приятел 
на властта.

Но това не се случваше само с провинциалните театри. Дори Софий
ският Народен Театър по време на своите летни гастроли в провинцията не 
е бивал пощаден от местните любителски трупи в градовете, които често 
са излизали с лоша критика за изпълнението на пиесата, независимо че в 
състава на театъра се включваха имена като Сава Огнянов, Кръстю Сарафов, 
Иван Попов, Гено Киров298, Васил Кирков, Адриана Будевска, Елена Снежина 
и др. Спомням си случая с гостуванията на Народния театър в Плевен с пие
сата „Коварство и любов"299 от Шилер, в която Сава Огнянов изнасяше една 
от коронните си роли -  тази на Вурм, Васил Кирков играеше Фердинанд, 
Иван Попов бе в ролята на президента [фон Валтер] и Адриана Будевска в 
ролята на Луиза300. Няколко дена след гастролите на театъра аз бях в Пле-

297 Такова заглавие не фигурира в „Български периодичен печат 1844-1944. Анотиран 
библиографски указател. Т. 1 (А-М)". София, Наука и изкуство, 1962, 504 с.
298 Гено Киров Генов (1866-1944) -  представител на първото поколение професионал
ни български артисти. Изявява се още като режисьор, театрален критик, педагог, пре
вежда класически пиеси от руски.
299 „Kabale und Liebe" (1783) -  трагедия в 5 действия от Фридрих Шилер.
300 „Коварство и любов" се появява за пръв път върху сцената на Народния театър през 
1905 с участието на изброените от Васил Гендов актьори. Към тях през 1914 се при
съединява Адриана Будевска. През 1922 Иван Попов възобновява своята постановка, 
която се играе до 1926, като съставът претърпява някои изменения.
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вен, където научих от артиста на Плевенския театър Александър Гюров301 
за големия материален успех на Народния театър и „скандалния" морален 
успех на същия. И в какво се изразяваше „скандалният" морален успех? В 
това, че един от състава на местния театър написва в тамошния вестник кри
тична статия за гостуванията на Народния театър в Плевен. След личния ми 
разговор с артиста Гюров аз вече знаех кой е авторът на тази скандална ста
тия, Защото между другото Гюров ми каза:

-  Как имаше куража Народният театър да играе пиесата „Коварство и 
любов" в Плевен, след като същата пиеса бе играна от нас с голям успех 
през цялата година, а образите на Фердинанд/Петър Габровски*// Вурм на 
Тома Касабов и президента, игран от мен, ще останат неизличими в града. 
Само Будевска може би беше по-добра от нашата Луиза.

В същия дух бе написана и отрицателната рецензия в местния вестник. 
Аз мисля, че всякакви коментари относно този случай са излишни, Защото 
подобни сравнения между имена и изпълнения биха могли да оскърбят ня
кои от големите изпълнители на Народния театър.

Част от допълнителните спънки и неприятности, които съпътстваха 
живота на провинциалния театър в миналото, бяха и честите допълнител
ни цензурирания на репертоарните пиеси от страна на местните власти в 
градовете. Като започнете от началник-гарнизона, областния директор, 
околийския управител, директори на гимназии и стигнете до данъчните и 
акцизни началници, всички те, по свои лични разбирания, много често уп
ражняваха контрол върху пиесите, като си позволяваха също така да спират 
представленията, независимо че за съответната пиеса театърът притежава
ше цензурна карта и разрешение от Министерството на просветата, което 
беше единственият орган в страната, който цензурираше и разрешаваше 
репертоара на всеки един пътуващ провинциален театър. Нещо повече -  
тези разрешения даваха привилегията одобрените пиеси да се освобожда
ват от акциз, а и правото същите да се показват и пред учащата се младеж. 
Тези разрешения се представяха винаги преди афиширането на пиесата, 
както и преди отварянето на касата, за се пуснат билети без акциз. Имаше 
обаче градове, където местните власти, по свой почин и разбирания, пре
небрегваха разрешението на министерството и вършеха своеволия, които 
винаги бяха във вреда на театъра, Защото му създаваха големи материални 
тежнения.

Такъв е случаят с колегата Георги Донев през 1926 год., Когато по свой 
почин околийският управител се качва на сцената след представлението и

301 Александър Поптодоров Гюров (1885-1938) -  драматичен актьор и театрален 
критик.
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поисква пиесата за допълнително цензуриране. Въпреки протестите на Ге
орги Донев и останалите артисти околийският управител поставя ребром 
въпроса, че ако не му се даде пиесата за допълнително коригиране, той ще 
забрани пиесата и то не само за седалищния му град, но и за цялата околия. 
Пиесата му се връчва, а на следващия ден се връща в съвършено окастрен 
вид, придружена от забележката, че ако съкратеният текст се допусне на 
сцената, театърът ще бъде подведен под съдебна отговорност.

Същия ден пиесата се играе за учащите се от града. Директорът на гим
назията, който е бил на вечерното представление, забелязва съкращенията 
и като мисли, че те са извършени от театъра с оглед да се съкрати текста, за 
да се свърши по-скоро представлението, качва се на сцената и прави остра 
забележка на Георги Донев. В отговор на това Донев му обяснява, че съкра
щението е направено лично от околийския управител, добавяйки с хумор, 
че „пиесата е съкратена в коридора". Дълги години след това този израз на 
Георги Донев беше приел форма на гражданственост между артистите по 
отношение на социалните пиеси, които театрите включваха в репертоара 
си и за които се предполагаше, че ще имат голям успех. За такива пиеси се 
казваше: „дано само не ги съкратят някъде в коридора".

Със „Софийски Театър" в Лом случаят бе друг. Афиширана беше пиесата 
„Гнило общество"302 по Октав Мирбо. Това беше в 1928 год. Архиерейски
ят наместник в Лом вижда афишите и като намира, че наименованието на 
пиесата е такова, което засяга не само морала, но и религията, отива при 
околийския началник и иска забраната на пиесата. Околийският началник 
изпраща и изисква да му се предаде повторно разрешението за пиесата. 
Независимо че разрешението е редовно, той, под силния натиск на архие
рейския наместник, забранява временно пиесата, влиза лично във връзка 
със София и поисква допълнително разрешение, след повдигнатия от ар
хиерейския наместник въпрос. Касата е затворена, продадените билети -  
върнати, театърът остава в застой. Понеже часът е 5 след обяд, времето не 
позволява нито да се влезе във връзка с отговорните фактори в министер
ството, нито да се афишира нова пиеса, тъй като през зимата в 5 часа вече 
е тъмно. Така театърът е принуден да загуби цял ден, а и всички направени 
разходи, включващи и наема на театъра, който е предплатен. На молбата 
на театъра околийският началник да освободи поне наема, понеже пред
ставлението се спира по негово нареждаме, той отговаря, че не може да се 
бърка в работата на читалището. Въпреки всички наши усилия да влезем 
във връзка със София, това не ни се отдаде до късно вечерта. Едва на другия

302 Драматизация на Васил Гендов по романа „Дневникът на една камериерка" (1900) 
от френския писател и драматург Октав Мирбо (1848-1917).
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ден влязохме във връзка с главния секретар на министерството на просве
тата, който, въпреки че лично бе поставил подписа си върху разрешението 
на пиесата, уважи молбата на архиерейския наместник и забрани пиесата 
за землището на Лом, като прибави, че тя ще трябва да се изпрати в София 
за повторно преглеждане.

Всеки знае, че репертоарът на един пътуващ театър се определя още 
в София в зависимост от разрешените пиеси, които едва след това се раз
дават на артистите. Чак тогава започват да се подготвят нужните гардероб, 
реквизит и афиши. И всичко това е свързано с много средства. Изпращането 
на пиесата означаваше театърът не само да се лиши от едно представление, 
но и да съкрати престоя си в градовете, които тепърва предстоеше да посе
ти и където наемът бе предплатен за предварително ангажираните дати. Да 
се постави нова пиеса по време на пътуване беше невъзможно -  и поради 
ангажиментите с всекидневните представления, и поради постоянното дви
жение на театъра от град в град. Забраната на пиесата „Гнило общество" -  
уж временно, ала за неопределен срок, беше голям удар върху театъра. Така 
изминаха 20 мъчителни дни, в които се понесоха много материални щети 
и денгуби. В крайна сметка пиесата беше отново повърната, придружена с 
повторно разрешение. Театърът трябваше да заплати твърде скъпо каприза 
на архиерейския наместник в Лом. Артистите бяха лишени от закрилата на 
министерството, което нема доблестта да защити както подписите на свои
те отговорни чиновници, така и собствените си печати, удостоверяващи раз
решаването на пиесата.

Втори такъв случай преживя пак „Софийски Театър" през 1925 год. с пи
есата „Испанска кръв"303 по Бласко Ибанес в Шумен. Пиесата имаше много 
голям материален и морален успех и по желанието на публиката трябва
ше да се повтори. В Шумен имаше институт за прогимназиални учители, 
следващите в който масово се отзоваха на пиесата. Те шумно реагираха при 
известни моменти в пиесата, огласяваха салона с нескончаеми ръкопляска
лия, засвидетелстващи техните симпатии към героинята в пиесата, изразя
ваха своето негодувание към губернатора, заради проявената от него жес
токост спрямо семейството на бунтовника Гомец, борещ се против терора, 
наложен в Испания от диктатора Гонзилио. На втория ден, след като всички 
билети бяха разпродадени за второто представление, а салонът бе препъл
нен с публика, група полицаи блокират входа на театъра. Един пристав с 
неколцина полицаи идват на сцената и заставят театъра да преустанови 
представлението, а публиката да напусне салона. Завесата беше спусната,

303 Гендов уверява, че пиесата е негова драматизация по романа „Кръв и арена" на 
испанския писател и политик Висенте Бласко Ибанес.
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публиката изгонена, много от студентите на учителския институт, особено 
тези от галерията, бяха арестувани. Късно вечерта аз намерих околийския 
управител, седнал „на чашка вино" с приятели, на когото се оплаках от това 
своеволие на полицията, извършено на всичкото отгоре при налично раз
решение от министерството на просветата. След като му изслуша, той грубо 
ми отговори с израз на пиян човек:

-Това не е своеволие, а моя лична заповед. Аз не обичам тези „маймун- 
джилъци". Благодарете се, че снощи не бях в театъра, Защото още тогава 
щях да забраня вашите представления. Лично ще проверя дали има такава 
испанска пиеса, дали има губернатор на име Гонзилио и дали въобще има 
бунтовници в Испания.

-  Това е историческа пиеса -  отговорих аз.
-  Вий благодарете, че не наредих да ви арестуват. Трябваше от граж

даните да разбера за какъв губернатор се подмята в пиесата. Всеки случай 
утре да ви няма в града, а в моята околия да не сте и помислили да играете 
тази пиеса. В противен случай, независимо че имате разрешение, ще наре
дя да ви арестуват.

-  Добре че началникът е добър -  добави с пиянски глас един от ком
панията, чиито очи бяха кръвясали от виното. -  Иначе щеше да ви вкара в 
ареста, където да ви наложат малко гърбовете, та да видите по-добре къде 
има такива губернатори и бунтовници.

Нека не се забравя, че това става по време на Цанковото правителство304.
Рано сутринта на другия ден театърът напусна Шумен, като понесе големи 

материални щети, които едва не доведоха до разформироването му, тъй като 
целият маршрут из Шуменска околия трябваше да бъде съкратен, а предвиде
ните за посещения места -  заменени с други села и градове от друга околия.

Също типичен е случаят с драматичния театър, ръководен от Георги 
Костов305. Годината не помня, но мисля, че беше в периода между 1928 и 
1933 г. В репертоара е включена пиесата „Хинкеман"306, която имаше из
ключителен материален и морален успех в цяла България и притежаваше 
както своя редовна цензурна карта, така и разрешение от министерството 
на просветата.

304 Александър Цанков (1879-1959)-министър-председател на България (1923-1926). 
Оглавяваното от него правителство успява да овладее напрегнатата политическа обста
новка в страната, прилагайки и репресивни действия, окачествявани от неговите про
тивници като „бял терор".
305 Георги Костов Янакиев (1895-1965) -  драматичен режисьор, театрален и общест
вен деец.
306 „Der deutsche Hinkemann'' (1923) -  пиеса от Ернст Толер (1893-1939), преведена 
от Гео Милев и публикувана в сп, „Пламък" (1924). Главният герой е инвалид от ПСВ и 
работи като артист в цирка, където прегризва гърлата на живи плъхове.
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Пристига театърът в Плевен, където за премиера е обявена пиесата 
„Хинкеман". Салонът е изпълнен с публика, като първите места от партера и 
ложите са заети от административните и военните власти, начело с начал
ника на гарнизона -  генерал Никола Недев307. В средата на второ действие 
по заповед на началника на гарнизона отива човек на сцената със заповед 
да се спусне веднага завесата и прекрати представлението. Въпреки възра
женията на Георги Костов и настоятелната молба да се продължи предста
влението, началникът на гарнизона остава категоричен. Завесата се спуска, 
съобщава се, че представлението се преустановява и публиката се разотива 
в недоумение от тази постъпка на началник гарнизона.

На другия ден директорът на театъра Георги Костов е извикан в канце
ларията на началник-гарнизона, където лично генерал Недев му съобщава, 
че на трупата се забранява продължаването с представленията, и то не само 
за Плевен и окръга, но и за цяла България. Още на същия ден целият състав 
на театъра се завръща в София, като понася големи материални щети. Това 
довежда до разформироването на театъра, като всеки един от актьорите ос
тава без работа, сломен от мисълта за съдбата си през настъпващите зимни 
дни.

Друг случай с театъра на Матьо Македонски говори до каква степен 
личните амбиции и прищевки са доминирали както над обществените кул
турни интереси, така и над педагогическите потребности на образовател
ните институти у нас. През 1934 година в Търново е обявена пиесата „Съни 
Бой"308, също радваща се на голям материален и морален успех, в която 
артистът Матьо Македонски беше в една от своите коронни роли. Пиесата 
се повтаря и по личното желание на директора на мъжката гимназия, кой
то едновременно е директор и на девическата гимназия, се организират 
дневни представления и за учащите се. На второто вечерно представление, 
поради липсата на свободни резервирани места („резерва"), Матьо Маке
донски дава на семейството на дежурния учител допълнителни свободни 
места от зоната „първо място". Жената на учителя изглежда се е почувства
ла засегната, че не ще бъде на резервирано място, тъй като в Търново ре
зервираните места бяха канапета с пружини и кадифе, Защото съпругът й се 
връща на сцената и иска билетите му да бъдат заменени с такива, осигуря
ващи кресла от резервирано място. Отговаря му се, че такива места няма 
свободни и че ако е поискал по-рано, щял е да получи. Това очевидно не 
задоволява оскърбеното честолюбие на учителя, който демонстративно на

307 Никола Димитров Недев (1886-1970) -  български офицер, генерал-майор, военен 
историк и политик.
308 Драматизация на Матьо Македонски по филма „The Singing Fool" („Пеещият глу
пак", 1928) с Ал Джолсън,
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пуска театъра заедно със семейството си, отправяйки към дежурния артист 
в салона забележката, че това скъпо ще коства на театъра. И наистина, на 
другата сутрин театърът узнава, че уговорените за този ден дневни предста
вления са забранени лично от директора на гимназията.

Такива случаи, от по-голям или от по-малък мащаб, бяха редовния спът
ник на провинциалния театър в живота му до последната световна война. 
Имаше и случаи, в които живо участие в живота на провинциалния театър 
вземаха данъчните или акцизните власти. Не бяха редки случаите, Когато 
касата се блокираше от някой данъчен или акцизен агент, настояващ да бъ
дат изплатени разни данъчни или акцизни тегоби, а най-често -  данък заня
тие, независимо от факта, че всеки артист си плащаше редовно своя данък 
занятие в размер на 100 лева за година в своя роден град, но винаги забра
вяше да носи със себе си въпросните разписки. Понеже данъкът, включващ 
глобите, се събираше в голям размер, театърът замолваше агента да се от
ложи за известно време екзекутивното събиране на сумата или да се внесе 
депозит-до представянето на редовните разписки. Това обаче никога не се 
уважаваше и сумата се събираше, като се конфискуваше приходът. Но много 
често и той не стигаше, за да бъде погасено задължението с големите глоби 
и театърът оставаше пак в пасив.

Случваше се и това -  театърът да бъде блокиран от акцизни агенти, за 
да направят проверка на посетителите, съставяйки акт с глоба в размер на 
1000 лева както на всеки един посетител без билет, включително и гратис- 
ните на артистите, така и на случайно промъкналите се лица. След съставя
нето на акта и одобрението му от акцизния началник, глобите се събираха 
по екзекутивен начин.

Подобен инцидент, при това придружен от глоба в голям размер, е слу
чаят с драматическия театър, ръководен от артиста Петър Кючуков309. При 
гостуване в Ботевград бива организирано дневно представление за учени
ци, които се водят вкупом от дежурни учители. Те, от своя страна, събират 
предварително парите за входа, за да се осъществи по-бързо влизането в 
салона. След като това стане и учениците биват преброени, както от учите
ля, така и от касиера на театъра, парите се предават на касиера, който връч
ва съответното количество билети за получената сума, като тяхното число 
не включва билетите за бедните ученици, които според предварителна уго
ворка влизат безплатно. Учениците започнали да влизат в салона, за да гле
дат пиесата „Борислав"310, и Когато само половина от тях заели местата си,

309 В случая най-вероятно става дума за базирания в Ботевград Софийски областен 
театър, ръководен в периода 1940-1944 от директор-режисьора Петър Кючуков.
310 „Борислав" (1909) -  историческа драма в 5 действия „из царуването на Ивана Асеня 
II" от Иван Вазов.
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а другата половина все още била отвън, идват акцизните агенти, затварят 
входните врата и започват проверка на влезлите вече в салона. В това число 
и на онези вече влезли ученици, на които билети все още не били издадени.

Въпреки възражението на театъра, че това е незаконно, тъй като в за
кона е казано, че проверките се извършват при започнато вече представле
ние, агентите не отдават на това значение. Те извършват своята проверка и 
констатират броя на влезлите без билети в салона ученици, като съставят 
нужния акт за 150 ученици, което означава 150 000 лева, тъй като глобата 
беше по 1000 лева на лице. Актът е утвърден мимо [въпреки] възражение
то на театъра и се изпраща изпълнителна присъда. Директорът на театъра 
Петър Кючуков е в паника, Защото 150 000 за един провинциален артист е 
въпрос на живот.

Благодарение на някои видни граждани, които виждат тази несправед
ливост, както и на директора на гимназията, който свидетелства за нея, на 
Петър Кючуков се дава насока да отнесе въпроса до Народното събрание, 
което има правото да отмени глобата. Въпросът бива отнесен и след една 
щателна анкета, която установява истината, глобата е отменена, като по този 
начин директорът и артистите се освобождават от този страшен кошмар.

Това обаче има и своите предпоставки. Много често някои агенти оби
каляха „на лов" около театъра за лични свои облаги. След като установяха 
„някое нарушение", агентите се явяваха при директора на театъра и най- 
безцеремонно му заявяваха, че въпросът може да се уреди доброволно и 
„без гюрултия", че от него, агента, зависи да унищожи акта, ако му се запла
ти нещо за тази „услуга". Имаше случаи, Когато самите агенти разрешаваха 
на театъра, особено на дневните представления, да пуска публика, без да 
издава билети, но искаха да им се даде нещо за „почерпка", мотивирайки 
се с това, че агентите са неоправдани и че заплатата не стига, Това беше в 
интерес и на театъра, Защото по този начин се икономисваше значителна 
сума от акциза и гербовия налог върху билетите. Театърът беше винаги ши
роко отворен за всички около данъчното и акцизното управления, като се 
започне от началниците и се стигне до последния писар. Те разполагаха с 
толкова безплатни места, колкото пожелаеха. Те пускаха безплатно, когото 
си искаха, без някой да смее да им възрази за това.

Нека се има предвид, че всички пътуващи театри имаха за всяко едно 
отделно представление не по малко от 25-35 безплатни места, ангажирани 
по скицата на театъра -  за гарнизон, гимназия, данъчно и акцизно упра
вления, читалището, пожарната команда, полицейските власти, без в това 
число да се включват всички агенти от всички ведомства или пък стража
рите, които влизаха безплатно дори със семействата си. И никой театър не
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Софийски театър „Васил Гендов" -  „Борислав" от Иван Вазав, 1938

Първо действие, обща сцена: (от ляво на дясно) Георги Громов (цар Иван 
Асен), Георги Фратев (Борислав), С. Лиломанова (Тамара), Димитър

Стратев (Драгото)
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смееше да възрази, Защото едно възражение още на другия ден щеше да 
породи някоя по-голяма неприятност. В Хасково например скицата на теа
търа се предаваше от читалището на касиера на гостуващия театър със 72 
зачеркнати места за всички представления, които трябваше да се дадат в 
града. Словом: седемдесет и две места.

Едни от особеностите, често съпътстващи живота на провинциалния 
театър, бяха и изнудванията, които притежателите на частни театрални са
лони вършеха спрямо театъра при случаи на голям материален успех. Кол
кото и малко на брой да бяха тези инциденти, те все пак трябва да се от
бележат, Защото тези изнудвания са стрували голямо нервно напрежение 
на артистите, предизвиквали са скандали и дори побоища, които винаги са 
завършвали с капитулацията на артистите в ущърб на прихода от дадено 
представление.

Случаите са от градове като Провадия, Търговище, Хасково и много дру
ги места. Ангажира се салонът, чийто собственик е едновременно и прите
жател на кинотеатъра в него, електричеството за който не се взема от град
ската мрежа, а се получава посредством собствени мотори, инсталирани в 
помещението на театъра.

В Хасково е Стоев с кино и театрален салон „Модерен Театър", в Търго
вище е Иван Жеков с кино-театрален салон „Иван Жеков"311, в Провадия е 
Иван Овчаров с „Модерен Театър" Овчаров е прост човек, без образование, 
борец по професия, в миналото обикновен „пехливанин" по съборите, До
като отива като градинар в Америка, където продължава своята професия 
на борец и успява да натрупа значителен капитал, с който се завръща в Бъл
гария и открива свой собствен кино- и театрален салон в Провадия. Иван 
Жеков е търговец, износител, и с натрупаните богатства построява свой 
собствен кино- и театрален салон в Търговище. Същият е случаят в Карно
бат, където собственикът е Никола Димов. От по-малък мащаб са кино-теа- 
тралните салони в Сухиндол и Свиленград, ръководени от дребни занаят
чии, чийто капитал им позволява да държат и някои големи кръчми, които 
при случай на нужда се трансформират в театрални салони.

Пътуващият театър ангажира салона с предварително заплатен наем, 
изпратен телеграфически. Тези наеми бяха от 4 до 5 пъти по-високи от 
наемите на читалищата. Ако в Шумен, Горна Оряховица, Габрово и други 
градове наемът варира между 1000-1500 лв. за вечерни представления и 
400-600 лв. за дневните, тук наемът беше строго определен от 4-6  хиляди 
лева за вечерните представления и 2-3 хиляди лева за дневните. Въпреки

311 Търговецът Иван Жеков построява в края на 1928 кино „Иван Жеков", разполагащо 
с 313 места.
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високия наем, а същевременно и големия риск, особено за градовете Търго
вище, Провадия и Хасково, където не се очакваше никакво намаление или 
състрадание в случай на неуспех, пътуващите театри трябваше да преминат 
през тях, за да оформят своя маршрут с надеждата, че все ще могат да по
крият разходите. Предварителният наем се изпращаше за всички ангажи
рани дати -  дневни и вечерни, а това значеше, че много често голяма сума 
от 15 000-18 000 лева се изтегляше от „резерва" на театъра и се изпращаше 
за ангажираните дати. Разменените телеграми и телеграфните записи бяха 
единствените договорни документи.

Пристига театърът в съответния град и попада за щастие в момент, Ко
гато всички жители на града под една обща психоза масово търсят театрал
ни представления. Билетите предварително се разпродават и театърът се 
радва вечерта на един сбор от 12 000-15 000 лева, независимо че предпла
теният наем за това представление е 4-6 хиляди лева. Свършва първото 
представление при едно повишено настроение на артистите и ето на сце
ната се явява лично собственикът на театъра, който също идва да поздрави 
артистите. Това беше постоянната практика на Иван Овчаров, Иван Жеков и 
Стоев. Идва да речем Иван Овчаров на сцената и с весел тон се обръща към 
артистите:

-  Тази вечер добре я изкарахте, обрахте града, весело ще вечеряте. Я да 
видим сега как ще се отсрамите пред бай си Иван?

-  Да се отсрамим ли -  обаждат се весело артистите. -  Ако искаш ела и 
ти с нас да се почерпим за добрия успех.

-  Я, не се шегувайте -  отвръща все още весело Бай Иван, -  ами кажете 
какво ще дадете отгоре, че и аз, и вий да спим спокойно. Да не мислите, че 
като взехте толкова пари и като сте подхвърлили 4-5 хиляди лева, работата 
е свършена? Ще дадете още 3 хиляди лева и тогава ще се черпим.

-  Но нали наемът е предплатен и уговорен -  възразяват артистите.
-  Не го усуквайте -  отговаря вече възбудено Бай Иван, -  ами давайте, че 

и аз да отида да вечерям спокойно.
-  Това не може да бъде -  отговарят в един глас всички артисти. -  Теле

грамите са в нас и номерата на телеграфните записи.
Бай Иван е вече много възбуден, погледът му -  устремен като на хищ

ник, лицето става мораво-червено, а вратните жили надебеляват:
-  Няма какво да приказваме -  продължава той, -  ами дайте, за да не 

бъде тази вечер последното ви представление.
-  Как последно? Наемът е предплатен за три вечерни и две дневни. Ти 

не можеш да ни затвориш театъра,
-  Няма кой да ви затваря театъра -  продължава той с все същия вълчи
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поглед. -  Само че от утре няма да имате осветление.
-  Как няма, Когато и осветлението е в наема -  отговарят възбудено ар

тистите.
-  Какво ще съм виновен аз, ако утре моторът се развали и то така, че ще 

трябват няколко дена, за да се поправи?
Въпреки всички протести, увещания и дори заплашвания, хищникът ос

тава непреклонен и пред перспективата представленията да се преустано
вят, театърът с болка предава на Бай Иван допълнително исканите 2-3 хи
ляди лева, което с предплатения наем е равно на 40-50% от общия брутен 
приход.

И малкото радост от успеха в града изчезва и артистите се отправят за 
ресторанта, за да се нахранят с горчивия залък на своя нерадостен и несре- 
тен живот. В същия тон, в по-малък или по-голям размер, се повтаряше това 
и в другите посочени градове, където кино-театралните салони бяха частна 
собственост.

Ето я печалната действителност, ето я узаконената кражба, която се под
хранваше отличните приятелски връзки на стопаните с отговорните факто
ри в града и специално с административните власти в лицето на околийския 
управител, областния директор, разни началстващи лица, от които не може
хме да очакваме никаква закрила или съдействие, Защото бяха обвързани 
с постоянните безплатни места в киното, с обеди и вечери и „още нещо" за 
почерпване при разни случаи.

* * *
Лошите условия, при които се придвижваше пътуващият провинциален 

театър особено зимно време, в снежни виелици и често нощем, непосред
ствено след представлението, с ужасни превозни средства -  коли, файтони, 
автобуси или влакове; студените салони и сцени; студените хотели и студе
ната храна след представленията -  всичко това създаваше условия за чести 
заболявания сред артистите. Не бяха редки случаите, Когато артисти, мъже 
или жени, се качваха на сцената със значително повишена температура, 
силна треска и много често с по-остри заболявания. Артистите в пътуващите 
театри не можеха да си позволят лукса да останат на легло дори за два дена, 
поради неизбежното отлагане на пиеси, което довеждаше до големи мате
риални щети и тежнения на целия състав на театъра.

Силна ангина, кръвохрачене, остри стомашни заболявания и маточни 
заболявания при жените често настигаха актьорите, дори тогава, Когато те 
играеха на сцената. Някои от тях едва дочакваха края на пиесата. Имаше 
дори случаи, при които артистът лежеше зад кулисите върху някоя кушетка
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или столове и ставаше само, Когато трябваше да се появи на сцената. За 
да легне наново, след като я напусне. Не бяха редки и случаите, Когато с 
лекарска помощ се продължаваха силите на артиста, за да изкара докрай 
п ре дста влени ето.

През 1926 година вследствие на силно наводнение сцената на читали
щето в Пещера е силно повредена, а голяма част от стената, отделяща сце
ната и гримьорните от придошлата река, е значително разрушена. Такава 
остава ситуацията до зимата, Когато пътуващите театри започват да посе
щават града. Гримьорната се оказва под открито небе и снегът безпрепят
ствено си вали в нея, въпреки прикрепените откъм реката мукави, черги 
или дъски. Както на сцената, така и в гримьорните няма печки. Само в най- 
отдалече ния от сцената ъгъл на салона има малка печка, разположена до 
изходната врата. „Софийски Театър" играе пиесата „Земята гори"312, а една 
от актрисите, Бистра Фол313, е много леко облечена. Тя трепери, чувства как 
студът и зимната влага се впиват в тялото й. Публиката в салона е със зим
ни палта и шапки, като голяма част от нея е наобиколила печката в салона 
и така наблюдава представлението. Въпреки че през паузите и антрактите 
Бистра Фол бива загърната с одеяло, тя още в края на пиесата получава сил
на треска и бързо повишение на температурата, като едва изкарва края на 
п ре дста вл е н ието.

На другия ден извиканият лекар констатира силна гнойна ангина, пре
поръчва пълна почивка и лечение в продължение на дни, дори седмица. 
Това обаче е невъзможно, Защото би значело края на театъра. През целия 
ден тя пази стаята при една значително повишена температура и вечерта е 
доведена пак на сцената, където царят същите условия като при миналата 
вечер. На другия ден в една снежна виелица тя пътува с гнойната ангина и 
високата температура с файтон до Пазарджик, където отива театърът. И така 
продължава, Докато тя оздравее.

В Русе през 1926 година „Софийски Театър" трябваше да играе в сало
на на Еврейското читалище, известен под името „Еврейския салон", където 
също няма печки. Това е през месец декември, Когато студовете достигнаха 
до 15 градуса под нулата. Залата на Общинския театър в „Доходното зда
ние" не бе достъпна за пътуващите театри поради големия си наем.

Играе се пиесата „Клетниците", в която Жана Гендова играе ролята на 
Фантина. Представлението премина при много слабо посещение. В резул
тат на големия студ, царящ и на сцената, и в гримьорните, Жана Гендова 
получава на следния ден остро възпаление на гърлото и вдига висока тем
312 Навярно става дума за пиеса, чийто автор е Васил Гендов.
313 Бистра Фол (Бистра Цветанова) -  актриса играла и в четири от филмите на Васил 
Гендов
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пература. С лекарска помощ тя едва изкарва дневното представление на 
следния ден, предназначено за учащата се младеж. Театърът отпътува за 
Павликени заедно с Гендова, чиято температура е много повишената, В Пав
ликени възпалението в гърлото се увеличава до степен на задавяне. Въпре
ки това вечерта тя пак изпълнява ролята на Фантина върху сцената, където 
за първи път се появява и кръвохрачене с гной. В края на първото действие 
повиканият от салона лекар д-р Попов констатира признаци на дифтерит. 
Той настоява да се преустанови представлението и болната да се изолира 
веднага, като обаче се съгласява това да остане в тайна от самата болна. 
Пред мисълта, че преустановеното представление ще повлече и връщането 
на парите, а това е голям удар за театъра, след дълги молби и увещания д-р 
Попов се съгласява да изнесем представлението до неговия край. На дру
гия ден той идва в хотела и установява с положителност дифтерита. Той ни 
забранява представленията в Павликени, като нарежда всички актьори да 
бъдем дезинфекцирани, а болната да бъде отнесена в болницата, която за 
щастие на театъра е в Търново.

Привидно театърът се съгласява с нареждането на доктора и вечерта 
Жана Гендова е отведена на гара Горна Оряховица, за да дочака театъра, 
който ще я настигне там. Всички останали артисти се подлагат на дезинфек
ция от д-р Попов и същия ден продължават за Горна Оряховица. Оттук це
лият театър заедно с болната Гендова прави един голям скок и заминава за 
Провадия, където продължава своите представления, въпреки че Гендова 
се чувства зле и има много висока температура. Нейното положение обаче 
се влошава все повече и болестта започва да пречи на говора й. Останалите 
артисти се предпазват, доколкото имат такава възможност. Театърът отива 
във Варна, където на болната се правят инжекции от стрихнин, за ограниче
ние на паралича на мъжеца314, причинен вследствие на болестта. Въпреки 
обещанието, че Жана Гендова ще бъде изолирана и сменена с друга актри
са, тя скрито идва в театъра вечер и продължава да изпълнява своите роли. 
Инжекциите продължиха няколко дена, Докато театърът напусна Варна, за 
да продължи своя маршрут мимо болестта, която продължи около 15 дена. 
За щастие нямаше сериозни последици за нея, а и никой от театъра не се за
рази, въпреки заплахите на лекарите. Това беше една щастлива случайност.

314 Мъжец (uvula) -  завършекът на задното небце, който изпълнява важна роля при 
артикулацията на звукове в човешката реч. Възпалението му е известно като увулит.
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* * *
Не бяха изключение и случаите, при които се даваха дори жертви, ка- 

къвто бе случаят с Мара Тотева315, драматична актриса от театъра на Георги 
Донев. Неговата трупа е в гара Мездра, където играе при голям успех. В 
продължение на няколко дни Мара Тотева не се е чувствала здравословно 
добре, вследствие на остро възпаление на апандисита. Въпреки указанията 
на лекаря тя час по-скоро да замине във Врачанската болница и да се под
ложи на операция, придружени със забележката, че има голяма опасност 
за живота й, актрисата отлагала това пред мисълта, че театърът ще остане 
в застой и ще понесе неизбежни финансови затруднения. Мара Тотева е 
героинята на театъра, тя участва във всички пиеси и не може да не мисли за 
съдбата на своите колеги. Още през деня на предпоследното представле
ние в Мездра тя се е почувствала много зле, но въпреки това наново отказва 
да замине във Враца, макар и само за консултация с хирург. Тя не иска да 
се отложи афишираното за вечерта представление и отлага посещението си 
при лекаря във Враца за следващия ден.

Едва държейки се на крака, Мара Тотева отива вечерта в театъра. Пред
ставлението започва и тя чувства както силно увеличение на болките в ко
ремната област, така и че силите й я напущат. Едва издържа второ действие. 
Въпреки настояването на артистите да се отложи представлението, тя насто
ява да се изкара пиесата до края. Повиканият на сцената лекар също насто
ява да се отложи пиесата и веднага да се отведе Тотева в болницата, макар 
и през нощта. Пред мисълта, че парите от входните билети ще се повърнат 
обратно, тя настоява да се продължи пиесата. В началото на трето действие 
тя едва се изкачва на сцената и въпреки всичкото й желание да издържи до 
края, пада в безсъзнание на сцената. Завесата се спуща и лекарят констати
ра спукване на апендикса. Още същата нощ тя е отведена във Врачанската 
болница, където, въпреки всички старания на лекарите, Мара Тотева умира 
в страшна агония.

Не бих желал да изброявам многото случаи на трагични представле
ния в живота на провинциалния театър, Защото те са твърде често явление, 
настигащо всички пътуващи театри, особено зимно време. Болестта беше 
редовният ни спътник, тя намираше най-добри условия за развитие при ли
шенията, студа и глада, които пътуващите провинциални театри често пона
сяха.

Не бяха също редки и случаите, Когато семейство на артисти, по липса 
на друга възможност, водеха със себе си невръстни деца и дори пеленаче

315 Мария Тотева Атанасова (1898-1932), по-известна като Мара Тотева -  актриса и 
театрален режисьор.
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та, които наравно с големите споделяха условията на провинциалния жи
вот. Пеленачетата, полагани в примитивно приспособени люлки от одеяла, 
изчакваха зад кулисите края на представлението, за да бъдат отнесени на 
ръце в зимните нощи от театъра в студената стая на хотела. Малко по-го
лемите, ако не биваха в театъра, оставаха заключени в хотелските стаи, за 
да чакат завръщането на родителите. Най-често обаче те чакаха в театъра, 
зад кулисите или в гримьорните, заспали на някой стол или върху някой 
театрален сандък, завити само с едно одеяло. В дъжд, кал, студ, в каруца, 
файтон или други превозни средства, децата на провинциалния артист во
деха несретен живот, изложени всеки момент на явна смърт. И много често 
някои от децата на провинциалните артисти завършваха своя живот в някой 
провинциален град, където родителите се разделяха с гроба на своето дете, 
за да го посетят пак едва на следната година при обиколката на театъра.

Много случаи ни говорят за големия тормоз, който са изживявали про
винциалните театри при случаи на материален неуспех в известни градове. 
Обикновено в читалищните салони, с много редки изключения, материал
ният неуспех завършваше с полица или с изготвянето на гаранционно пис
мо за известен срок, подписано от някой авторитетен местен гражданин, 
приятел на театъра. Това обаче не беше в практиката на частниците. Те не се 
задоволяваха с писмо или полица, а искаха реални гаранции. И тези реал
ни гаранции бяха винаги театралният гардероб, а в даден случай и личният 
гардероб на артистите.

В Павликени е театралният салон на крупния капиталист и банкер Хад- 
жиславчев316, чиито синове, управляваха грамадното предприятие на своя 
престарял баща. Идва в Павликени театърът на Матьо Македонски, в репер
тоара на който е включена и пиесата „Червената мелница"317, чиято поста
новка изисква изключителни декори и реквизит. Доколкото средствата са 
позволявали, театърът се е справил с това, обличайки относително добре 
пиесата с нужните декори, реквизит и костюми. За нещастие на театъра вре
мето в Павликени е много лошо, театралният салон е далеч от центъра на 
града и театърът претърпява голям материален неуспех. Да заплатят наема 
е невъзможно, Защото средствата, с които разполагат, едва ще стигнат за 
заплащане на превоза до Севлиево.

За да избегнат застоя и при силния напор на съдържателя на театрал
ния салон, те са принудени да се лишат от гардероба и декорите на пиесата 
„Червената мелница", която е премиерна за театъра и много касова. Всичко

316 Атанас Хаджиславчев (18РР-1943) -  след Освобождението (1878) неговата дално
видност и инициативност превръщат тогавашното село Павликени в съвременен град.
317 „А vörös malom" (1923) -  пиеса от унгарския писател и драматург Ференц Молнар 
(1878-1952).
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се затваря в една от стаите на театъра като залог срещу неплатения наем. 
Така театърът заминава за Севлиево без премиерна пиеса и без средства, 
но актьорите са относително спокойни, Защото знаят, че там съдържател на 
хотела и гостилницата е Иван Спиридонов318, известен под името Аркашка, 
който е бивш провинциален артист и който широко отваряше вратите на 
хотела и ресторанта на вересия за всички артисти, макар и за десет дена. В 
Севлиево театърът също е принуден да прекара два дена в застой, Защото 
датите на представленията му съвпадат с предколедните дни, Когато всички 
театри по необходимост почиваха, Защото в предколедните дни и особе
но на Бъдни вечер в провинцията никой не би посетил театъра, дори да е 
безплатен. Въпреки това трупата събира приход, от който се отделя сума за 
задължението в Павликени, като се изпраща специално лице, за да прибере 
заложения багаж. А това струва винаги време и много средства на театъра.

Куриозни са обаче случаите, Когато се оставят артисти като залог за из
вестно време в някой град, където те с личния си багаж остават като гаран
ция до изпращането на дълга от някой съседен град. Най-често такива зало
зи се правеха само при задължения към гостилница или хотел. В случаите, 
Когато артистът не искаше да се лиши от личния си багаж и не желаеше да 
го остави като залог, в града оставаха някой от по-малките артисти и неан
гажирани в пиесите, или пък изпълнители на такива роли, които могат да 
се съкратят временно, Докато театърът изпрати от следния град дължимата 
сума. Имаше обаче и случаи, Когато при крайна необходимост се оставяше 
и личният багаж на артиста. Съдържателят на хотела обикновено прибира
ше куфарите и Когато получеше парите, изпращаше заложения багаж на по
сочения адрес. Много често обаче, Когато куфарите се връщаха, артистите 
констатираха липси, независимо че куфарите са били заключени. Предпо
лагаше се, че хотелиерът е отварял куфарите с подправени ключове, но по
ради това, че куфарите се предаваха без опис на съдържанието, артистите 
не можеха да правят никакви възражения по административен път.

Типичен е случаят с актрисата от Народния театър Злата Недева, която 
ръководи своя малка театрална група, представяща пиесата „Жена Дявол"319 
от Шьонхер. Личният гардероб на Злата Недева е много голям, Защото в 
пиесата тя играе с лично свои костюми и тоалети. В Трявна театърът претър
пява неуспех поради карантина в училищата, провокирана от избухването 
на епидемична форма на скарлатина. Театърът е бил принуден да направи 
голям застой, а заедно с това и да натрупа големи задължения към хотела и

318 В началото на своите мемоари Васил Гендов споменава за „Аркашката в Севли
ево", уверявайки че името му е Иван Андонов.
319 „Der Weibsteufel" (1914) -  пиеса от австрийския писател и драматург Карл Шьон
хер (1867-1943).
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гостилницата. Слабият приход става причина да се заложи личният багаж на 
Злата Недева за известно време в хотела, Докато се изплатят задълженията 
както към хотелиера, така и към гостилницата. След известно време Злата 
Недева изпраща сумата, а Когато отваря куфарите, след като ги получава, 
констатира големи липси, които, заедно с някои бижута, тя изчислява на 
40-50 хиляди лева, Докато дългът към хотела е бил само 4-5 хиляди лева.

Все пак най-характерният случай от този род, свързан с личния багаж на 
провинциалните артисти, остава този с Георги Донев, който в Търговище е 
принуден да заложи вещите си на съдържателя на театралния салон Иван 
Жеков. Георги Донев също пътува с малка група артисти, които в изпълне
ние на репертоара си включват и юбилейните чествания на Донев по случай 
дългогодишната му театрална дейност. Причината за това е, че на Георги 
Донев за първи път в България е дадено званието „народен артист", прис
воено му с указ от тогавашното правителство, заедно с ордена за „Наука 
и изкуство" И-ра степен и съответните грамоти. Това става през 1936-1937 
година.

Пристига трупата в Търговище и афишира представлението, а за да се 
подчертае значението му като юбилей на Георги Донев, артистите поста
вят в една от големите витрини на някой от магазините в града ордените 
и грамотите на Донев, а в центъра има и негов портрет в специална рамка. 
За нещастие обаче представлението претърпява неуспех и въпреки повто
рението, въпреки организирането на специални дневни представления за 
учащите се материалният неуспех остава непроменен. Георги Донев трябва 
да остане с едно голямо задължение към Иван Жеков. Нищо не е в състоя
ние да измени „вълчия характер" на Жеков, който настоява да му се изплати 
наема на всяка цена. Той затваря салона и сцената, забранявайки достъпа 
до тях, Докато не получи дължимата сума. Така на сцената остава заключен 
както театралният, така и част от личния гардероб на артистите. При това по
ложение театърът не би могъл да продължи пътуването. След дълги молби 
и увещания Иван Жеков за първи път прави отстъпка от практиката си, като 
се съгласява да върне обратно гардероба, ако му се предадат като залог гра
мотите и ордените на Георги Донев. Последният с голяма болка се разделя с 
отличията си, които пази като реликви за своя несретен и нерадостен живот 
в продължение на 40 години.

-  Каква обида и страдание за мен е да оставя като заложник това -  каз
ва Г. Донев на директора на „реалката"320 в града, -  което не е само отличие, 
а част от моя живот, от моята плът и кръв. Иван Жеков затвори в касите си 
моето сърце.

320 Мемоаристът има предвид местната реална гимназия.
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По-късно заложените отличия са откупени и Георги Донев със свойстве
ния му хумор заключаваше:

-  Касата на Иван Жеков ще остане паметна в живота на нашия театър.
За първи и последен път в България отличия и ордени за културно твор

чество и дейност в продължение на цял един живот са били затворени в 
касите на един банкер, пак за културно-просветна дейност.

-  Е па кой ми е виновен -  обобщаваше Георги Донев, -  като съм тръгнал 
да сея просвета и култура, а не съм станал яйчар. /Иван Жеков беше и изно
сител на яйца и птици за Италия/.

* * *
Небезинтересно ще бъде, ако отбележа как и защо артистът Сава Ива

нов, който живя върху сцената на провинциалния театър в продължение на 
45 години, който премина както през тежките условия на всички пътуващи 
театри, така и през редица лични свои инициативи, стана калугер в Рилския 
манастир, а по-късно и игумен на манастири в Асеновград, Св. Врачове321, 
Поморие и Ахтопол, където е и до сега. През 1930-1931 година Сава Ива
нов е член на трупата на Георги Донев, която едва преживява последните 
седмици на театралния сезон, който в провинцията трудно издържаше до 
края на май, тъй като хората вече са ангажирани в полска работа, а ведно с 
това и ученическите представления бяха рисковани поради започването на 
последните контролни годишни изпити и подготовката на горните класове 
за предстоящата матура.

В края на май театърът на Георги Донев е в Лом, отседнал в хотел „Со
лун", чийто съдържател Бай Стефан беше много разположен към хората на 
изкуствата и където всяко задължение можеше да се покрие с полица. Теа
търът претърпява неуспех и пред липсата на други възможности, решава да 
прекрати своята дейност, а артистите да излязат в лятна ваканция. Голямо
то задължение на театъра към хотела и гостилницата се покрива с полици. 
Сава Иванов обаче има свои лични задължения към Бай Стефан, които же
лае да ликвидира, за да може спокойно да напусне града.

Той получава съгласието на Бай Стефан да остане още известно време 
в хотела, надявайки се да организира представление с учителите от гимна
зията, като възнамерява известен процент от приходите от него да даде на 
училищната библиотека, а с останалата част да изплати задълженията си. 
Театърът напуща града и само Сава Иванов остава в хотела, където продъл
жава да се храни „на тефтерче" при Бай Стефан. Актьорът влиза във връзка

321 Манастирът „Свети Врач" или „Свети Безсребреници Козма и Дамян" край село 
Куклен, Пловдивско.
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с учителите, в резултат на което се решава изнасянето на комедията „Же
нитба" от Гогол, като билетите се разпродадат на ръка от учениците, а съ
щевременно се предвижда да се дадат и няколко дневни представления за 
учащите се в града. Репетициите започват и всички изгледи за едно скорош
но обявяване на пиесата са налице. Всяка сутрин Сава Иванов става рано, 
около 4-5 часа сутринта, и прави разходка до пристанището на Дунава, къ- 
дето редовно посреща и изпраща пътнишкия параход за Русе. Нека не се за
бравя, че Сава Иванов никога в живота си не е държал в ръцете си парична 
сума, по-голяма от 2-3 хиляди лева, представляващи най-често спестеното 
от цялата годишна обиколка, необходимо му за прекарването на мъртвия 
летен сезон. С подобна сума е предполагал да се сдобие Сава Иванов, ор
ганизирайки представлението с учителите, надявайки се в крайна сметка 
за него да останат чисти 3-4 хиляди лева, с които да прекара по-спокойно 
лятната ваканция. Нека се знае, че по това време човек можеше да прекара 
с 1000 лева месечно даже и в София -  с икономия и без излишъци.

И така Сава Иванов отива една сутрин на пристанището и след като из
праща парахода, а пристанището наново опустява, тръгва да се завърне в 
хотела. Близо до мостика на понтона, на самия път, той забелязва пакет, 
увит в селска кърпа. Той взема пакета и разтваря единия му край, за да види 
съдържанието. С изненада той вижда, че пакетът съдържа голямо количе
ство книжни банкноти, увити първо във вестник и след това в кърпата. Той 
прибира пакета и бързо се прибира в хотела, много смутен и треперещ от 
вълнение. След като се заключва в стаята, той проверява съдържанието на 
пакета, в който се оказва сумата 263 000 лева -  в банкноти от по 1000 и от 
по 500 лева.

Сава Иванов не знае какво да прави. Ходи из стаята и не може да вземе 
решение. Той не може да си представи, че държи в ръцете си 263 000 лева. 
Бедният аркашка е вече богат човек, но той мисли още, че парите не са не
гови и че ако само 5000 лв. от тези пари биха били негови, той ще прекара 
съвършено спокойно лятната ваканция в София. Той е бохем, аркашка, но 
като всеки артист е болезнено сантиментален. Той мисли за човека, загубил 
парите, за неговото страдание, за живота му, който може би се решава от 
тези пари. Той обаче не знае, че ако ги предаде в полицията, ще получи съ
гласно една наредба 10 %  от предадената сума, като възнаграждение.

„Ако ги предам на притежателя -  мисли си Сава Иванов, -  той от бла
годарност би ми дал най-малко 10 000 лева и моята лятна почивка с всич
ки удобства е гарантирана. По-добре ще бъде така, отколкото да разруша 
щастието, имота, а може би и живота не само на един човек, а и на цяло 
семейство".
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Стези мисли Сава Иванов се завръща заедно с пакета на пристанището 
и застава на същото място, където е намерил парите. Не след дълго откъм 
града дотичват двама селяни -  единият по-стар, а другия по-млад. Те са съ
вършено изтощени и имат много отчаян вид. Когато Сава Иванов узнава, че 
те търсят загубения пакет, а заедно с това, че парите са получени от продаж
бата на селски имот и са донесени за гаранция по важно съдебно дело, той 
повежда двамата към управлението на митницата, където в присъствието 
на управителя на митницата и няколко чиновници изважда намерения па
кет, като моли селяните да посочат какви и колко банкноти има в пакета. 
Отговорът на селяните напълно покрива съдържанието на пакета. Съставя 
се нужният протокол, който всички подписват. След като получават парите, 
по-старият селянин изважда от пакета една банкнота от 500 лева и я подава 
на Сава Иванов с думите:

-  Заповядай да се почерпиш за доброто, което направи. Никога няма да 
те забравя. Ти си един свят човек.

Те си отиват и Сава Иванов остава пак сам, като мисли:
-  Четиридесет години да гладувам като куче, да изнемогвам в мизерия 

и Когато имах толкова пари в ръцете си, вдъхващи ми надежда за едно спо
койно лято, той ми дава само 500 лева. И защо ли ми дава той само това? Не 
е ли това указание за нещо ново в моя живот?

Той отива в чакалнята на гарата, застава пред окачената на стената тари
фа с цените на билетите и открива, че 499 лв. струва билетът до Рилския ма
настир. Той мисли, че това е провидението, което му определя пътя, който 
трябва да поеме, за да си почине и отдъхне. Той отива в гимназията, отлага 
репетициите под предлог, че отива на операция, подписва полица на съ
държателя на хотела и заминава за Рилския манастир. Тук той разказва своя 
живот на игумена, който го приема с обещанието, че ще го покалугери. Така 
Сава Иванов надяна калугерското расо, което носи и до днес.
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* * *
Бих желал да отбележа и обстановката на много театрални салони / 

приспособени за такива/ в сравнително дълъг период от време, като се 
започне от края на Първата световна война до 1935 год. Това описание се 
отнася за по-малките градове и паланки, както и по-големите села, където 
читалищното дело се заключаваше в някои от ненужните стаи на гимнази
ята или общината, където в няколко разнебитени и изпочупени рафтове се 
търкаляха няколко книги, които рядко виждаха погледа на някой читател. 
През това време нямаше още този стремеж към създаване на специални чи
талищни помещения, а още по-малко на специални читалищни салони със 
сцена. И ако впоследствие се създадоха такива и то в много голям мащаб, 
дори и в малките села, то това се дължеше не на необходимостта от читали
щен или театрален салон за местни и чужди културни и театрални прояви, а 
от желанието да се открие салон за кинопредставления.

До построяването във всички малки градове, паланки и големи села на 
специални киносалони със сцена за местните културни и театрални нуж
ди като вечеринки, забави, събрания или представленията на гостуващите 
провинциални пътуващи театри, там се приспособяваха, и то твърде прими
тивно, малки салони в училища, класни стаи и коридори, в големи кръчми 
или гостилници на селището, а много често и в разни складове за зърнени 
храни или тютюн, какъвто беше случаят в Свиленград. Всички тези приспо
собени салони бяха плод на неизбежната необходимост да се приюти ня
кой пътуващ театър в дни, Когато той беше застрашен да остане в застой 
поради липса на свободни салони в големите градове.

В продължение на много години тези на вид смешни и глупави приспо
собявания дадоха своя принос в културното развитие на известни селища, 
Защото след заминаването на пътуващия театър дадената инициатива за 
приспособяване на стаи и други такива в театрални помещения се възприе
маше от местните културни деятели, на първо място учителството, които 
продължаваха техния живот с местни инициативи. Представленията на пъ
туващите театри в такива приспособени салони, колкото и примитивен да 
бе техният вид, колкото и осакатявана да биваше сценичната постановка на 
пиесите, често напомняща времето на Шекспир, все пак бяха лъч светлина, 
средство за задоволяване на културните нужди в селища, където животът се 
ограничаваше в рамките на слънчевия ден, без и най-малкото разнообра
зие в еднообразното всекидневие.

Представленията на пътуващите театри, осъществявани при тези усло
вия, далеч не са покривали обикновените разходи на театъра, Защото дори 
в най-щастливия случай така приспособените салони не превишаваха въз-
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Турне Софийски театър

1930, пред кафенето в Раднево, отляво на дясно: касиера 
Сергей Пахомов, Надежда Стефанова, Христов, Васил Гендов, 
местния търговец Стефан Икиликев, Христина Спирова, 
Жана Сендова, Бистра Фол. На заден план афиш на пиесата 
„Насила Казанова"

1927/28, пред читалищния салон в Свиленград. Отляво на дясно: служащ в театъра, 
Васил Гендов, Найден Траянов, Вяра Траянова, Матей Тодоров, Салли Тодорова, Фани 
Тачева, Cm. Тачев, Жана Гендова, Герчо Даскалов, Благой Иванов, Йордан Аврамов
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можността да поберат повече от 250 души, включително и правостоящите. 
В тези салони обикновено първият ред на партера се приближаваше до
толкова до сцената, че в нея можеха да се облегнат коленете на посетите
лите от първия ред. И ако приспособеният салон беше кръчма или кафене, 
зрителите от първия и втория ред на партера най-често използваха малкото 
място между рампата на сцената и завесата за поставяне на чаши с кафе, 
ракия, бира -  както през антрактите, така и през време на представлението. 
Тези приспособени сцени, колкото и неудобни да бяха за публиката, двойно 
повече бяха мъчение за артистите -  и поради малкото място, с което разпо
лагаше сцената, и (най-често) поради липсата на гримьорни. Тясното място 
между кулисите и стената, което не надвишаваше повече от 80 см., служеше 
и за гримьорна, и за гардеробна.

И ако някъде, особено в училищните стаи, имаше приспособени сцени 
за сметка на дължината на салона, то гримьорната се намираше на значи
телно разстояние от сцената, а и без каквато и да е връзка с нея. Например 
в с. Стралджа, Ямболско. Първият театрален салон беше в училището. Тук за
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театрален салон беше приспособена училищна стая, в единия край на която 
бе издигната малка естрада, отделена от салона с книжни портали и завеса, 
която се придърпваше с канапи и се движеше върху макари от обикновени 
конци. Гримьорната обаче бе на срещуположната страна на салона и за да 
се изскачат на сцената, артистите трябваше да преминат през коридора и 
една малка част от театралния салон, като разстоянието от салона до сцена
та се заграждаше с книжни кулиси или платнища. Това обаче не скриваше 
от публиката влизането и излизането на артистите от сцената, Защото при 
тяхното преминаване тази преграда се клатеше.

Ако обаче в дъното на салона имаше прозорци, които гледаха към ко
ридора или към улицата, Когато училищната стая бе на приземния етаж, то 
това бе плюс, Защото даваше възможност да се продават билети и за пра
востоящи, които оставаха отвън, но гледаха през прозорците. Такива салони 
не бяха рядко особено в по-малките села.

По-късно театралният салон в училището на Стралджа беше сменен от 
друг, след като за такъв бе приспособено помещение, служещо дотогава 
като гараж и склад за ма
шинни части. Той беше на 
известния в селото търговец 
Иван Тодоров, наричан още 
Балканцугов -  поради това, 
че през Първата европейска 
война е имал безплатна кар
та за бързия влак „Балкан- 
цуг", пътуващ от Стралджа 
до Берлин и обратно.

Този път салонът е по- 
дълъг, но пък ширината му е 
само 3 34 метра. Така че сце
ната се развива в ширина от 
3 метра и с дълбочина 3 34 
метра. Тук обаче гримьор
ната е далеч от салона -  за 
такава, а и за гардеробна на 
артистите, бе приспособена 
една стара барака в двора, 
използвана по-рано за коко
шарник. Неудобството при 
този салон беше само това,
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Салонът „Балканцуг" (скица -  Васил Гендов)
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че при случай на лошо време и дъжд, артистите преминаваха през калния 
двор в дъжда до сцената. Ако обаче се налагаше предпазване на някой 
дамски тоалети от скъпа материя, обикновено се използваше чадър. Малко 
време по-късно чадърът стана задължителен реквизит за този салон -  при 
лошо време обикновено стоеше отворен пред вратата на гримьорната и се 
ползваше от всички.

Но не беше само този салон, в който разстоянието между сцената и гри
мьорната биваше тъй голямо. Такива бяха салоните в много от по-големите 
села като: Галиче (Оряховско), Стражица (Горно-Оряховско), Долен Дъбник 
(Плевенско), Букьовци322 (Оряховско) и много други. Дори в помещения със 
сцена, специално строени за киносалони, какъвто е случаят със с. Брестови
ца (Пещерско), архитектът не бе предвидил нуждата от гримьорна стая, та 
по-късно в такава се приспособи една дървена барака (без дюшеме), разпо
ложена в задния двор и на разстояние 5-6 метра от сцената.

Най-често (а и в по-голям мащаб) бяха развити театрални салони в оне
зи училищни коридори, които бяха по-дълги и по-широки. Възможността 
да се използват коридорите беше налучкана към 1926 год. и оттогава вече 
много села станаха обекти на пътуващите театри, но само тези от тях, кои
то имаха свои драперии и платна за оформяване на сцена в училищните 
коридори. В някои от тези коридори дървената конструкция на сцената от 
дъски и сковани летви си стоеше готова в единия им край и само в случай на 
нужда се обличаше с книжни декори от пътуващия театър или при местни 
инициативи.

Интересни са първите два театрални салона в Свиленград -  в първия 
се приспособяваше кръчмата на известния навремето Мильо, разположе
на на главната улица, Докато вторият, появил се по-късно, се намираше в 
бубарника, заемащ втория етаж на дървена постройка, в който се влизаше 
директно откъм улицата посредством дървена стълба от сковани дъски. В 
първите години, след като бубарникът бе приспособен за театрален салон, 
се случваше салонът да не бъде напълно опразван, така че една част от бу
бите оставаха в срещуположния на сцената край на салона, преградени с 
дъски, за да нямат досег с публиката. По-късно салонът биваше съвършено 
празен, но не мога да си спомня дали това се правеше, за да се предостави 
той изцяло за театрални нужди, или поради по-ранното приключване на 
бубената кампания. Характерно бе и това, че театрите афишираха своите 
представления с текста: „В салона на Бубарника".

Характерното за салона в кръчмата на Мильо бе това, че той имаше 
само един вход и изход, разположен в дъното на помещението. Излиза

322 Днес град Мизия (съгласно Указ № 344 от 13.11.1970, обнародван на 20.11.1970).
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нето на сцената от гримьор
ната, в която бе превърната 
кухнята, ставаше през тезгяха. 
Съобразно тази ситуация ми
зансценът на много пиеси се 
изменяше, като често се съз
даваха големи паузи, за да се 
избегнат срещи на лица, кои
то не трябва да се видят. Тук 
обаче във време на антракта 
публиката, особено мъжете, 
изпълваха празното място l~i~ 

зад тезгяха и гримьорната, 
където консумираха разни 
напитки и мезета. Пушачите 
пък използваха същото мяс-
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Салонът на „М ильо" ( скица -  Васил Гендов)

то за пушалня, като димът от 
цигарите след втория антракт 
изпълваше целия салон. Това 
бе неизбежно, Защото беше 
включено в условията за нае
мане на салона -  съдържате
лят Мильо държеше на голя
мата консумация, която реализираше при всяко представление.

След живот от 4-5 години „салонът на Мильо" отстъпи на „Бубарника", 
където сцената бе направена върху практикабли, издигащи се на 60 см. от 
пода. Разстоянието, което отделяше сцената от стените на зданието, беше 
около 40 см. Само от едната страна се оставяше по-широко място, но не 
повече от 80 см., което служеше за гардеробна и гримьорна. Тази теснотия 
заставяше участниците в представлението да се обличат и гримират на сме
ни. Гримьорната позволяваше ползването й само от 4-5 души, останалите 
търпеливо изчакваха под сцената. Там в легнало положение се смъкваше 
и артистът, който очакваше да му дойде редът за излизане на сцената, за 
която имаше отвор откъм гримьорната.

За да добие човек представа за големия подвиг на българския провин
циален артист и за неговата беззаветна любов към сцената, ще посоча и 
това, че на тази сцена бяха поставени пиеси като: „Разбойници" от Шилер от 
театъра на Георги Донев, „Едип Цар" от театъра на Матьо Македонски, „Те- 
беширеният кръг" от Клабунд- пак от театъра на Георги Донев, „Саломе" от

185



Уайлд, „Клетниците" и „Парижката Св. Богородица" на В. Юго от „Софийски 
театър" на Васил Гендов. Публиката масово се отзоваваше на всички спекта
кли от всички пътуващи провинциални театри. Представленията в„Бубарни- 
ка" обаче ще останат паметни в живота на българския театър -  като подвиг, 
нямащ равен на себе си, Защото всеки може да си представи какво означава

да се поставят подобни 
пиеси със значителен 
състав върху плоскост 
от 2 Уг на 3 метра. Ма
кар и предлагащ оп
исаната обстановка, 
Свиленград си беше 
спечелил името на те
атрален град. Нека се 
прибави и това, че и 
двата салона се осве
тяваха с петромаксови 
лампи, шумът на кои
то изпълваше салона 
през цялото време на 
представлението. Не 
бяха редки случаите, 
Когато представление
то се прекъсваше по
ради внезапното спи
ране или изгасване на 
лампите. Завесата се 
спускаше, Докато се 
възстанови осветле

нието, след което наново се вдигаше и пиесата продължаваше от мястото, 
където е била прекъсната.

Един от интересните салони беше и този на читалището в Симеонов
град. Салонът е преремонтирана част от едно старо здание, което общината 
е използвала за обор. Предната част, откъм улицата, е приспособена за теа
трален салон с дължина 10-12 метра и една сцена от 4 ЛЛ  метра ширина и 4 
метра дълбочина. Непосредствено до сцената е оставена една малка част, 
долепена до обора, която се ползва за гримьорна на артистите. Стаята е в 
съвършено разнебитен вид, неизмазана, с пробито и изпочупено дюшеме. 
Изглежда, че при постройката на салона една част от стената между обора и
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гримьорната е паднала, но 
бива оставена така -  без да 
се поправи и закрие било 
със зид, или дъски. Пътува
щите театри сами изолир- 
ваха този отвор с мукави 
и по този начин разделя
ха обора от гримьорната. И  
Оборът още се използваше 
и вечер в него пренощува- 
ше впрегатният добитък на 
общината -  няколко крави, 
вола и няколко коня. Прак
тика на пазача на обора 
беше да прибере добитъка 
в обора и да заключи вра
тата, за да я отвори пак на 
следния ден сутринта. Ето 
защо много често по време 
на представление публика
та слушаше едновременно 
и пиесата, и мученето на 
кравите в обора. Но това не 
бе всичко. Веднъж, Когато
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„Софийски театър" предста- Салонът  в Симеоновград (скица -  Васил Гендов) 

вя премиерната пиеса „Парижката Св. Богородица" от Юго, сцената и сало
нът неочаквано бива процепени от острото мучене на вол -  тъй силно, като 
че ли той е на самата сцена. Оказа се, че един от воловете се е отвързал 
и привлечен от светлината на гримьорната, проникваща през картоните, 
приближава до тях. Като избутва картоните, той си провира главата в гри
мьорната, пробвайки да провре и предните си крака. На сцената настава 
смущение, което публиката не забелязва, но пък чува острия вой на живот
ното. Артистите се мъчат да избутат вола назад, но това не им се отдава, тъй 
като той упорито навира главата и предните си крака в гримьорната. През 
време на антракта се установява, че никой не знае адреса на пазача, който 
трябваше да бъде повикан, за да отвори обора.

Въпреки всички опита на артистите, а и на някои зрители от публиката, 
волът не можа да бъде избутан навътре. Това положение продължи до края 
на представлението, като през всичкото време волът наблюдаваше обли-
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нането и гримирането на артистите. За да се избегне неговото мучене се 
поставиха две кофи пред него -  едната с вода, а другата с трици, които на
бързо донесе един фурнаджия, посетител на представлението.

Интересното е това, че този отвор си остана така до построяването на 
новия голям читалищен салон, който е една гордост за града и който за
винаги покри остатъците от едно тъжно минало на театралната дейност в 
Симеоновград.

Също така интересен беше и салонът на читалището в Анхиало /сега
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Салонът в Анхиало (скица -  Васил Гендов)

Поморие/323, което заключаваше 
в себе си едновременно библи
отека, читалня, кафене и театра- 

ОДЖАК лен салон с малка примитивна 
.-т — J сцена. Последният се намираше 

I 1 до сами морския бряг, като само 
1 една градинка с ширина от 10-15 
S метра разделяше сцената от мо

рето. Това беше една малка и съ- 
<п| вършено стара постройка, едное- 

тажна, въздигната на равнището 
на улицата в центъра на града, 
непосредствено до кея на прис- 

М  танището. По-рано тя е служела 
Щ като склад за зърнени храни, а 
*4 по-късно е била приспособена за 

] читалище и театрален салон.
| Вътре салонът беше раз-
j делен на две посредством една 
| подвижна стена от дъски, която 
I при нужда се отваряше и обра- 
| зуваше театралния салон, сцена- 
1 та и гримьорната. Обикновено
; отворена беше само едната по-
I{ ловина, в която се помещаваха 
I кафенето, библиотеката и читал- 
1 нята. Кафенето беше сгушено в 

единия край откъм изхода. През 
деня тази част на салона изпъл-

323 Става дума за основаното през 1888 в Поморие читалище „Просвета", при което 
през 1899 възниква любителска театрална трупа.
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няваше само функциите на кафене, като с рядко изключение се използваха 
някои от вестниците и списанията, които небрежно бяха разхвърляни върху 
една от централните маси. Още по-рядко библиотеката обслужваше някой 
читател с някоя книга.

В периода от 1915 год. до 1930 год. читалището нямаше почти никакъв 
активен живот, като се изключат местните инициативи и гостуванията на пъ
туващите театри, Защото през това време в Анхиало официалният говорим 
език беше гръцкият. На улицата, в заведенията и дори в учрежденията се 
говореше гръцки език. При тази обстановка, предлагаща само една читал
ня и библиотека с българска писменост, читалището не можеше да прояви 
дейност. Гърците упорито отбягваха българския език въпреки отправяните 
заплахите и дори наложените наказания, спрямо тези, които говорят гръцки 
език в учрежденията. Нещо повече. Всеки един българин, който се устано
вяваше в Анхиало -  било по собствена инициатива или като служебно лице, 
скоро се оженваше за гъркиня и покрай жена си започваше и той да учи и 
говори гръцки език. Човек не можеше да разпознае кой е българин и кой 
грък.

Интересно е обаче това, че населението в Анхиало имаше голяма сла
бост към театъра. Тук всеки пътуващ театър спокойно разчиташе на 4-5 
пълни сбора, независимо че даже при най-сгъстеното положение салонът 
побираше до 250 души, включително и правостоящите. Всеки случай с от
варянето на касата билетите бързо се разпродаваха и много бяха случаите, 
Когато вечер граждани се връщаха по липса на свободни места.
Характерна особеност в живота на читалищния салон в Анхиало при госту
ванията на пътуващите театри беше началото на представлението, особено 
след като се прокара дековилната линия324 Бургас-Анхиало. Гарата беше не
посредствено до вратата на читалищния салон, а вечерният влак от Бургас 
по разписание пристигаше в 7 Уг ч. вечерта -  половин час преди началото на 
обявеното театрално представление. В живота на дековилката обаче едва 
ли е имало и няколко случая, Когато влакът да е пристигал навреме, особе
но през зимата, Когато започваха снеговалежите, а заедно с тях и театрални
ят сезон. Обикновено влакът пристигаше след 8 часа, в най-добрия случай 
-  в 9 часа. Влакът пристигаше обикновено между 9-9 ЛА  часа, а понякога и 
след 10 часа.

Населението в Анхиало беше си завело практиката да посреща всяка 
вечер влака от Бургас -  особено редовни бяха мъжете, които очакваха вест
ниците. Тези посрещачи всъщност бяха и театралната публика, която беше

324 Теснолинейна железопътна линия, наричана така по името на нейния създател -  
френския инженер Пол Дековил (1846-1922).
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закупила билетите за театъра. Но независимо от факта, че билетите бяха 
разпродадени, салонът оставаше празен до пристигането на влака, Защото 
цялата публика се разхождаше навън, пред вратата на читалището в очак
ване на влака. Едва след пристигането на влака всички се втурваха в салона 
и представлението започваше, като много често завършваше в един часа 
през нощта. И ако това беше събота вечер, публиката на свои разноски си 
довеждаше някаква музика и започваше танцувална вечеринка, която чес
то продължаваше до сутринта. Влака очакваха и артистите, облечени в теа
тралните си костюми и гримирани, като често някои от тях излизаха навън 
до гарата и се осведомяваха за пристигането на влака. Само някои от посе
тителите, и то по-старите, влизаха в салона и сядаха на крайните столове, за 
да си поръчат кафе или чай.

Разстоянието между сцената и първия ред на партера в салона беше 
толкова, че да може заелите тези предни места да си допрат коленете до 
сцената, която беше висока около 80 см. Между завесата и рампата остава
ше празно място с ширина около 40 см., което се използваше от седящите 
и на първия, и на втория ред, за да поставят върху него своите кафени или 
чаени чаши -  както през антрактите, така и по време на действието.

Един от интересните салони в страната беше и този на село Кнежа325, 
върху който впоследствие бе построен новият голям театрален салон. Ста
рият представляваше обикновен хамбар, който общината използваше за 
склад на зърнени храни. Изцяло дъсчен, с разнебитен покрив и дюшеме, 
той служеше (обикновено през зимата) като театрален салон -  било за 
местни инициативи, било за пътуващите театри. Имаше ниска и съвърше
но неудобна сцена, но нямаше гримьорна -  за такава артистите използваха 
тясното място зад кулисите, където подреждаха и гардероба си.

Този салон в Кнежа беше свободен за театрални представления в за
висимост от съдържанието на склада. Ако зърнените храни, които тук се 
складираха в чували, заемаха повече от половината на склада, обикновено 
се отговаряше: „салонът е зает". Когато обаче имаше възможност чувалите 
да се изместят встрани, за да освободят центъра на помещението, се отго
варяше, че салонът е свободен. Но това означаваше, че театърът, ангажирал 
салона, ще трябва сам да си разчисти чувалите, сам да ги струпа встрани, 
сам да си нареди столовете и пейките, по-голямата част от които се съби
раха отвън. Въпреки мизерната обстановка и тежките хигиенни условия 
населението на село Кнежа масово посещаваше, особено зимно време, те
атъра. Тук гостуващите трупи рядко претърпяваха материален крах, освен 
при изключителни обстоятелства от обективен характер като епидемия или

325 Кнежа получава статут на град на 23.IX. 1943.
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поройни дъждове (най-често), които разкалваха улиците на селото до така
ва степен, че по тях се ходеше мъчно и през деня. Кнежа беше единственото 
селище в България, което се славеше със своята кал.

Интересно е и това, че в първите години от живота на този салон общи
ната не вземаше наем за неговото ползване, плащаше се само осветление
то и отоплението. Това се правеше с цел да се приучат театралните трупи да 
посещават селото, а неплащането на наем беше голяма примамка за про
винциалните театри. Нещо повече -  Когато някой театър е искал да запла
ти нещо след голям материален успех, общината категорично е отхвърляла 
това предложение. Такъв е случаят със „Задружен Театър"326 на Дочо Каса
бов, който с пиесата „Санин" от Арцибашев327 постига незапомнен в селото 
материален успех, по причина, че е обявил пиесата „само за възрастни". 
Дочо Касабов е поискал да заплати нещо като наем на общината, на което 
е получил отговор, че ако театърът има излишни пари, може да ги даде за 
бедните ученици в реалката, но в никой случай като наем за салона.

Надсловът „само за възрастни", поставян върху афиша, също бе харак
терен за всички провинциални театри, които го ползваха с успех в период от 
над 10 години. Това начало се сложи от театъра на Дочо Касабов, „Задружен 
Театър", и премина във всички пътуващи провинциални театри. Обикнове
но пиесата „само за възрастни" беше последната от репертоара на театъра 
в дадено селище, като се смяташе, че публиката, вече изтощената от ня
колкото последователни представления, ще бъде значително заинтригува
на от надслова „само за възрастни" и ще посети представлението. И това 
наистина бе така. Тези представления винаги бяха с препълнени сборове. 
Парадоксално е, но причината да се поставя етикетът „само за възрастни" 
не зависеше от това дали пиесата е порнографна или разголена. Характе
ристиката се вписваше в цензурната карта на пиесата от министерството на 
народната просвета и така то само откри този път за даване на пиеси „само 
за възрастни".

Обикновено пиеси, които според цензурите в министерството на про
светата не бяха за погледа на учениците, се отбелязваха в цензурната карта 
като „забранена за учащите се" или „забранена за малолетни". Това бяха 
пиесите, в които най-често се преплитаха въпросите за брака, морала, поло
вите проблеми, нравствената разруха на дадено общество или семейство, 
дори и морала на духовенството в дадени страни и епохи. А такива пиеси 
не бяха малко в репертоара на пътуващите провинциални театри, които по-

326 „Задружен театър" (1922-1930) -  кооперативен пътуващ театър, създаден от Геор
ги Миятев, Стефан Сариев, Юрдан Минков и Дочо Касабов.
327 „Санин" (1907) -  роман на руския писател, драматург и сценарист Михаил Петро
вия Арцибашев (1878-1927), придобил скандална известност.
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средством тях изпълняваха една културна работа, като хвърляха светлина 
върху нравите и живота на привилегированите класи, разгалваха истината 
и сваляха маските от лицата на тези, които тогава се смятаха за призвани 
да ръководят живота и съдбата на народите. В тази верига от пиеси, които 
бяха забранени за малолетни и учащи се, бяха включени творби като „Са- 
нин" от Арцибашев, „Вертеп"328 от Зола, „Гнило общество" от Октав Мир- 
бо, „Клеопатра"329, „Мата Хари"330 от Пфайфер331, „Идиот" от Достоевски332, 
„Жерминал" от Зола, „Парижката Св. Богородица" от Виктор Юго и много 
още други. Това обаче беше в интерес на пътуващите театри, Защото тези 
представления бяха винаги едно сигурно перо в прихода, независимо от 
времето и деня на тяхното осъществяване.

Представленията „само за възрастни" или „забранени за малолетни" 
се посещаваха масово и публиката ги очакваше. В тази рубрика „само за 
възрастни" преминаха и пиеси като: „Саломе" на Оскар Уайлд, „Мария 
Магдалена"333 на Хебел, „Голата жена"334 на Анри Батай, „Ана Каренина"335 
на Толстой, та дори и „На дъното" от Максим Горки. Имаше обаче случаи, в 
които някои директори на гимназии открито реагираха против тази забрана 
на дадена пиеса, особено Когато тя се отнасяше за учениците от горните 
класове, изучаващи по същото време даден автор и дадена пиеса. Такъв 
случай „Софийски Театър" има с пиесата „Вертеп" в Стара Загора, където ди
ректорът на гимназията Ангелов336, както и директорът на гимназията в Асе
новград Пъздеров по свой личен почин разрешиха да се играят за учащите 
се забранените пиеси-„Вертеп" в Стара Загора и „На дъното" в Асеновград.

328 „L'Assommoir" (1877) -  роман от поредицата „Ругон-Макарови" на Емил Зола. 
Сендов уверява, че пиесата, играна от трупата на „Софийски театър", е негова драма
тизация на романа.
329 Вероятно става дума за пиесата в 4 действия „Цезар и Клеопатра" („Caesar and 
Cleopatra", 1898) от Джордж Бърнард Шоу или за някоя версия на същия сюжет.
330 Възможно е Гендов да има предвид сценична адаптация по популярния немски 
филм „Мата Хари" („Mata Hari, die rote Tänzerin", 1927).
331 Шарлоте Бирх-Пфайфер (1780-1868) -  немска актриса и писателка. В творчеството 
й обаче липсва заглавието „Мата Хари".
332 „Идиот" (1869 ) -  роман от руския писател и публицист Фьодор Михайлович Досто
евски (1821-1881), нееднократно драматизиран и екранизиран.
333 „Maria Magdalena" (1843) -  пиеса (трагедия) в 3 действия от Кристиян Фридрих 
Хебел.
334 „La Femme nue" (1908) -  пиеса от Анри Батай, преведена на български през 1909.
335 Вероятно се има предвид драматизация по едноименния роман (1878) на Лев Ни- 
колаевич Толстой. Многократно адаптиран за театър, кино, телевизия, радиотеатър, 
опера, балет.
336 През 1930-те в Стара Загора работи като преподавател по литература и училищен 
инспектор писателят Димитър Ангелов (1904-1977), авторът на романа „На живот и 
смърт".

192



„На дъното" също беше играна за учащите се в Айтос, където учителят по 
литература се наложи над учителския съвет.

Те намираха, че това е лошо отношение на министерството към образо
вателната система, без колебание отхвърляха нареждането на цензурната 
комисия при министерството и по свои лични разбирания разрешаваха пи
есите за учащите се. За изпълнение на цензурните карти бяха натоварени да 
следят директорите на гимназиите и прогимназиите в градовете и селата. 
Те дори имаха право да забранят дадена пиеса на местна почва. Това го
вори до каква степен известни прогресивни лица, предимно от средата на 
учителството в България, са въставали срещу неправилното отношение на 
министерството към задачите на театъра.

Спомням си дори случая, Когато учителката по литература в Борисов- 
град Главинова в качеството си на заместник на директора на гимназията 
разрешава една пиеса за учащите се въпреки цензурната карта. За това тя 
получи от министерството не само остро мъмрене, но и предупреждение за 
уволнение при втори подобен случай, както и наказание с голяма парична 
глоба. Директорът на гимназията получава също нареждане при никакъв 
втори случай да не оставя за свой заместник учителката Главинова.

Твърде уместно ще бъде, ако се отбележи още едно обстоятелство от 
живота на провинциалния театър в периода на растеж на театралната пуб
лика в по-малките градове, паланки и села през 1920-1930 година. Тогава 
понятието театър в много такива селища беше синоним на забава или тан- 
цувална вечеринка. Редом с него имаше и много характерни особености, 
които бяха легнали в нрава и привичките на публиката и от които зависеше 
материалният изход на представлението.

Също трябва да отбележа и отношенията към хората от театъра на ня
кои от факторите в градовете, от които зависеше и престоят на театъра, и 
материалните резултати от представленията.

В много от малките градове и паланки, предимно на Северна България, 
беше се утвърдила практиката театралните представления, независимо от 
стойността на пиесата и името на автора й, да завършват с танцувална ве
черинка. Отначало тази практика се е отнасяла само до местните иници
ативи, но постепенно започва да се налага и за гостуващите провинциал
ни театри. Дали ще бъде Шекспир или Молиер, дали Юго или Горки, дали 
„Призраци"337 на Ибсен или „Те бе ши реният кръг" на Клабунд, това бе от по- 
малко значение, отколкото дали ще има танцувална част накрая и докога тя 
ще продължи. А продължението се узнаваше своевременно -  след като се 
разбереше докога е ангажирана музиката.

337 „Gengangere" (1881) -  пиеса (семейна драма) в 3 действия от Хенрик Ибсен.
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Обикновено музиката беше местна -  тази, която се използваше за ве
черинки, сватби и събори. Състоеше се от цигани, които разполагаха само 
с духови инструменти. И ако върху афиша не се поставяше допълнителното 
съобщение, че ще свири музика и че ще има танцувална част, то материал
ният крах бе повече от сигурен. За да се очаква добро посещение, не само 
афишът, но и градският барабан трябваше да разгласи, че ще има и танцу
вална част, а и до колко часа тя ще продължи. Тази практика беше затвър- 
дена особено в Лясковец, Долна Оряховица, Стражица, Полски Тръмбеш, 
Долни Дъбник, Попово -  за всички дни през седмицата, Докато в Горна Оря
ховица, Дряново, Левски, Сухиндол и Търговище важеше само за съботните 
и неделна дни. В Южна България тя се прилагаше само в Ихтиман, Нова 
Загора и Раднево, и то само в предпразнични и празнични дни.

Музикантите, които естествено знаеха за тази утвърдена традиция, се 
държаха на положение. Те не търсеха театъра, Защото знаеха, че театърът 
ще ги потърси. И обикновено злоупотребяваха с тази си позиция, така че 
често една трета от прихода на театъра се даваше на тях. Музиката задъл
жително се ангажираше от 7 часа вечерта, като един час преди началото 
на представлението тя започваше да свири пред входа на театъра. По това 
публиката разбираше, че ще има танцувална част. В този час, предшестващ 
представлението, по-младите образуваха нещо като„корсо" пред театъра и 
така, разхождайки се, дочакваха неговото започване, като само няколко ми
нути преди това се втурваха към касата за билети. Често се случваше някой 
от музикантите да извести с тръбен сигнал, че представлението ще започне, 
след който музикантите се прибираха в салона и продължаваха да свирят 
вътре. В селищата, където музиката играеше решаващата роля, дневната 
каса обикновено беше без значение, Защото никой не купуваше билети 
предварително. Продажбата започваше, чак след като музиката подхваща
ше да свири пред театъра.

Първият пробив срещу тази практика прави „Софийски Театър" на Ва
сил Гендов в Лясковец и Долна Оряховица, заплащайки скъпа дан за своята 
инициатива. Театърът пристига в Долна Оряховица с пиесата „Коларят на 
смъртта"338 от Селма Лагерльоф, решен да ликвидира с този неестествен 
конкубинат339 между театъра и вечеринката. Още повече, че пиесата по 
своята тематика не предполага забава след представлението. Поради това 
театърът чувства, че престижът и на пиесата, и на автора ще бъде засегнат. 
Ето защо пиесата се обявява чрез афиш, в който липсва добавката, че ще 
има танцувална част. Последната не бива огласена и посредством градския
338 „Körkarlen" („Кочияши", 1912) -  роман на шведската писателка Селма Лагерльоф 
(1858-1940), дрматизация на Васил Гендов.
339 Неузаконено семейно съжителство, свободен брак.
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Софийски театър „Васил Гендов" - „ Коларя на смъртта" 1922

Васил Гендов и Милка Ерато в сцена от пиесата, 
драматизация на В. Гендов по романа на Селма Лагерльоф
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барабан. Селището е в недоумение. Касата е отворена, ала никой не се при
ближава до нея. След обяд в локала, където се продават билетите, се появя
ват и музикантите, весело подхвърляйки закачки,

-  А бе, че ще има вечеринка, ще има -  гласно коментира един от тях, -  
ами я по-добре да направим пазарлъка за музиката.

Гендов е непреклонен. Идват жители, които напомнят, че без музика 
и танцувална част публика няма да има. Въпреки че салонът е ангажиран 
за три последователни представления, Гендов остава непреклонен. Набли
жава вечерта. Въпреки липсата на музиката публиката прави „корсо" пред 
театъра и чака решението за вечеринката, подмятайки весели закачки. Му
зикантите също са пред театъра, но сега са по-отстъпчиви и предлагат по 
ниска цена, за да не се отложи представлението. Театърът обаче е катего
ричен-танцувална част няма да има. Някои от посетителите започват да се 
навъртат около касата, подпитвайки дали ще има танцувална част или няма 
да има. Че ако е второто, да се разотидат. Няколко минути преди началото 
на представлението Гендов дава нареждане да се затвори касата, да се из
гасят лампите в салона и да се прибира театралният гардероб. На събралите 
се пред театъра се съобщава, че представлението се отлага и театърът ще 
напусне града. Тогава всички се втурват към вратата на театъра и настояват 
да се даде представлението, макар и без танцувалната част. Гендов не от
стъпва.

-  Ако няколко пъти поред колегите и от другите театри направят същото 
-отговаря Гендов, -  ще ви приучат да гледате на театъра не като на забава и 
вечеринка, а като на културна проява и духовна храна. Трябва да се научите 
да уважавате артистите, които ви идват на крака тук, преминали през най- 
неблагоприятни условия, а много често дали и големи материални жертви.

Въпреки настоятелните молби на публиката театърът отлага предста
влението и на другия ден напуска града, въпреки молбите на мнозина да 
остане и даде своите представления. Същото нещо се случва и в Лясковец. 
И тук представлението е отложено и театърът демонстративно напуска гра
да.

Все пак тези демонстрации не останаха без резултат. В продължение на 
няколко години и други пътуващи театри повториха случаите със „Софийски 
Театър", афиширайки само театралното представление, без танцувалната 
част. Разбира се, че в самото начало публиката беше рехава, а материал
ният успех -  относителен, но началото беше положено и създадената през 
годините практика започваше постепенно да се разрушава.

Две години по-късно „Софийски Театър" посещава пак Долна Оряхови
ца, без да афишира танцувална част. Сега публиката се колебае -  не пита
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за танцувалната част, но не купува още билети. Музикантите се предлагат 
на ниска цена. Един час преди представлението касата се отваря и около 
нея настъпва оживление, като всички гледат към входа на театъра и търсят 
с очи музиката, В 7 ЛА  часа Гендов дава нареждане да се загасят лампите в 
салона. В този момент всички се втурват към касата за билети и в скоро вре
ме скицата на салона е изпълнена. Публиката влиза в салона, доволна, че 
представлението не се отлага. Гендов дава безплатни места на музикантите, 
които се навъртат около входа на театъра.

-  Влезте и вие да гледате представлението като публика, а не като музи
канти за вечеринка. Който е женен, да доведе и жена си в театъра -  завърш
ва Гендов, като се прибира на сцената.

Така в продължение на доста години тази традиция беше унищожена 
навсякъде и театралната публика се затвърди. По-късно някои от жителите 
сами се учудваха как са могли да търпят това положение. Знаменателни за 
това са думите на съдържателя на хотела и гостилницата в града Бай Дончо:

-  Чудно нещо -  казваше той, -  по-рано всички, които идваха тук на дру
гия ден след представлението, говореха само за танцувалната част. Кой с 
кого е танцувал, как е танцувал, къде са отишли след вечеринката, къде са 
се напили и вдигнали скандал за някоя мома... А сега всички говорят само 
за пиесата и за артистите -  как са играли, каква е поуката от пиесата и кои 
не са били на театъра. Сега започнаха да разбират, че кръчма и театър, тъй 
както кръчма и училище, не могат да бъдат в едно и също здание. Само ци
ганите музикантите не могат да простят на артистите за това, че се премахна 
танцувалната част.

*  *  *

В същия период от време имаше още една особеност в практиката на 
публиката, и то в някои големи градове, която практика беше унищожена 
-  също както танцувалната част на представленията. Театърът обявяваше 
представлението с установените си цени. Като по даден знак всички отбяг
ваха да купуват билети, Докато по някое време през деня се явяваше някак
ва делегация и от името на града заявяваше, че ако цените на местата не 
бъдат намалени, никой няма да посети представлението. Отначало някои 
от театрите правеха това намаление, водени от желанието да имат по-до
бър материален резултат, като мислеха, че желанието на гражданството е 
справедливо, имайки предвид някои финансови затруднения, неурожай, 
лош пазар, неизплатени заплати и други. Крайният резултат обаче си оста
ваше непроменен, много често той почти не се влияеше от разликата между 
обичайните и намалените цени. Всички се убедиха, че това е само система,
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за да се налага необосновано желание във вреда на интересите на театъра.
В отговор театрите приложиха същата тактика като при случаите с тан- 

цувалните вечеринки. Отлагаха представления, примиряваха се със слабите 
сборове, но категорично не отстъпваха. И така в продължение на няколко 
години -  Докато в крайна сметка публиката разбра, че тази система е без
предметна и започна да посещава представленията, заплащайки обявените 
в афиша цени. На учителството в градовете и селата обикновено се правеше 
известно намаление, понеже учителите бяха едни от най-редовните посети
тели на театъра. Намалението беше в размера на разликата между цените 
за различните места: цена на първо място за „резерва", на второ -  за пър
во, като така се правеше и за следващите. По указание на директорите при 
дневните представления за учащите се бедните ученици винаги се пускаха 
безплатно, независимо от тяхното количество.

Друга особеност в живота на провинциалния театър е периодът, в който 
се даваха представления при свободни, повишени цени -  тъй наречените 
„почетни места". Характерното за тази практика бе, че тя се утвърди само 
в тютюневите центрове на страната -  предимно в Хасково и Кърджали. Тя 
просъществува около 2-3 години след Първата световна война, Когато на 
световния пазар тютюните достигнаха много висока цена, а складовете и на 
Хасково и Кърджали, и на техните поделения в по-малките градове и сели
ща преливаха от излишъци на тютюн

Тогава в страната се появиха много представители и търговски пътници 
на чуждестранни фирми, които обикаляха складовете и закупуваха всич
ки тютюни, както от акционерните складове, така и от частните стопани в 
селата и градовете, които също разполагаха с големи количества тютюни. 
В градовете Хасково и Кърджали тогава се говореше, че „парите текат по 
улиците". И в това наистина имаше нещо вярно, Защото присъствието на 
многото пари се чувстваше навсякъде -  на улицата, в локалите и магазини
те, при всички обществени и културни прояви. Точно по това време, Докато 
във всички останали градове на страната цените на театъра и киното бяха 
установени, тук по желанието на публиката цените бяха удвоени, утроени. 
Създадоха се дори нови цени -така наречените „почетни места", чрез които 
се манифестираха многото пари, които бяха в обръщение. Докато цените на 
театъра се движеха между 20-40 лева в цяла България, то в Хасково, Кър
джали и отчасти в Дупница цените се движеха между 50-100 лева за място, 
а специално за Хасково и Кърджали имаше „почетни места" на свободни 
цени, които често достигаха до 500 лева за място!

В какво именно се заключаваха тези „почетни места"? Театърът открива 
своята каса със съответната скица, като пред резервираните места се по
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ставят два реда неномерирани столове, обозначени с надслова „почетни 
места". Най-характерното в случая бе това, че Докато тези почетни места 
не се изпълнеха, не можеше и дума да става за продажбата на останали
те, Публиката се приближаваше до касата, разглеждаше скицата и ако „по
четните места" в нея все още не бяха попълнени, се отдалечаваше, без да 
си купи билети. Но продадяха ли се „почетните места", останалите се раз
продаваха много бързо. Напливът в театъра беше толкова голям, че почти 
винаги се връщаше публика, която би могла да попълни една втора скица. 
Идва купувач, застава пред касата и казва: „Дайте ми пет почетни места". 
Касиерът му подава билетите, като няма право да каже цената. Купувачът 
прибира билетите, подхвърля две или три банкноти от по 1000 лева и си 
отива. След продажбата на „почетните места" останалите се продаваха на 
цени от 50-100 лева за място. След като се продадяха „почетните", често се 
случваше да дойде купувач и да търси точно от тях. Но тъй като „почетните" 
са вече продадени, касиерът му предлага от другите. Купувачът обаче с пре
небрежение отговаря:

-  Аз няма да седна на едно и също място със слугите си.
Така привилегированите тютюневи магнати станаха причина за появата 

на „почетните места". Те бяха тези, които разполагаха с неброени пари, а 
театърът им служеше само като средство да парадират стова си господства
що положение. Случваше се понякога, какъвто бе случаят с театъра на Ге
орги Донев в Кърджали, сборът от „почетните места" да надвишава общия 
сбор на целия театър. В историята на българския театър ще остане паметна 
сумата, достигната от театъра на Георги Донев в Кърджали за три вечерни 
представления: 350 000 лева. Това е през 1923 год.

Не липсваха и куриози при това положение на нещата, Когато „почетни
те места" бяха узаконени и никой не смееше дори да си помисли, че може 
да седне на първия ред в театъра, без да си е купил „почетни" места. Прис
тига „Софийски Театър" в Хасково през 1924 год. и отваря касата, без да по
стави в скицата двата извънредни реда столове, Защото не е бил предупре
ден за тази практика. Афишираните цени са от 20-40 лева, интересът към 
афиша е голям и предполага пълен сбор. Но се оказва, че всеки, който идва 
до касата, си тръгва, след като е погледнал скицата. Някои дори гласно под
хвърлят на касиера, че вечерта няма да има публика. Изненаданият касиер 
споделя това с Васил Гендов, който също не може да си обясни причината 
за странното отношение на публиката, противоречащо на предварително 
демонстрирания повишен интерес към театъра. За щастие, в това време 
покрай касата минава известният навремето в Хасково театрален деятел и 
местен артист Йордан Йорданов, известен с прозвището си Тихия кът, което
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му бе присвоено поради обстоятелството, че известно време е бил съдър
жател на една кръчма-аперитив в града, именувана „Тихият кът". Гендов му 
обяснява положението и Йорданов, след като поглежда скицата, с насмеш
ка отговаря:

-  При тази скица, при тези цени и, най-важно, при липсата на „почет
ните места" няма да имате публика. Тук театърът се мери не по афиша и 
имената на артистите, а по цените на местата. Училищните забави и вече
ринки с любители артисти се дават с цени от 40-60 лева, а вашите цени са 
неестествени за един професионален театър. Веднага повишете цените и 
поставете „почетни места".

Йорданов накратко обяснява значението и необходимостта от тези „по
четни места". След този разговор касата е затворена и касиерът прави нова 
скица -  с нови цени от 40 до 80 лева и добавени два реда „почетни места". 
Касата се отваря наново с допълнително обявление за новите цени. Само 
за 2-3 часа всички билети са разпродадени по новите цени, а това значеше 
един приход, равностоен на три вечерни представления при обикновените 
цени на театъра.

В Кърджали театърът преживя и друг случай. При откриване на касата се 
явява един турчин, говорещ отлично български език, който прави следното 
предложение:

-  Колко трябва да заплатя -  започва той, -  ако искам да ангажирам це
лия театър, като всички места се оставят на мое разположение.

И преди да се получи отговор от касиера, добавя:
-  Ето ви 70 000 лева. Ако имате сметка, продайте ми това представле

ние.
При нашите повишени цени, с предполагаемите „почетни места" би се 

получил сбор от 60 000 лева, а той предлага 70 000 лв. Разлика от 10 000 
лева в повече. Касиерът веднага се съгласява, получава парите и му преда
ва скицата с билетите. По-късно узнахме, че това е собственикът на един от 
тютюневите складове в Кърджали, който купува билетите, за да ги раздаде 
безплатно на своите работници.

Друг един също типичен случай имаше театърът пак в Кърджали.
Идва при Гендов един от тютюнотърговците на града, името на когото е 

Манол Коцев, и прави предложение да поканим безплатно за едно дневно 
представление цялата реална гимназия /петокласното училище/, за което 
той ще заплати на театъра сумата от 25 000 лева.

-Това го правя -  добавя той -  за „Бог да прости" на моята дъщеря, която 
беше ученичка в реалната, но се помина в началото на годината. Тя много 
обичаше театралните забави.
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Разбира се, театърът приема с готовност това предложение, а с още по- 
голяма готовност го приема дирекцията на гимназията.

Това говори за едно време, Когато в тези два центъра на България пари
те са влизали безотчетно и също така безотчетно са се харчели, като че ли 
нямаха стойност на пари. Нека се има също предвид, че Докато в останалата 
част на страната консумативните продукти имаха една стойност, тук стой
ността им беше друга. Докато в останалата България един обяд струваше 
не повече от 30-40 лева, тук се движеше между 150-200 лева. Особено бас
нословни цени имаха хотелите. Докато в цяла България цените на леглата 
се движеха между 20-40 лева, тук достигаха 150-200 лева на легло, и то за 
най-обикновените хотели.

Бих желал също да подчертая един особен случай в живота на „Софий
ски Театър", който може би е и единственият от този род. Това се случи в 
Горна Джумая /Благоевград/. Един случай, който говори за влиянието и на
строението, които оказваха върху всекидневието политическите и нацио
налните противоборства в България в периода на македонските борби у 
нас. Средището на тези борби бяха Горна Джумая и някои други градове 
в Югозападна България. Тук напълно се чувстваше влиянието и ролята на 
македонската революционна организация340, която по свой път упражнява
ше контрол върху всички обществени, културни и духовни прояви на насе
лението в този край на България, Македонската революционна организа
ция беше неузаконената, но единствената власт, на която се подчиняваха 
всички. Тук съществуващите в страната закони нямаха никакво значение, 
освен формално, Защото цялата власт беше съсредоточена в ръцете на ма
кедонската революционна организация, начело на която стояха имена като: 
Тодор Александров341, Иван Михайлов342, Алеко Паша343 и др.

Не зная защо, но водачите на македонската организация в този край, 
както и водачите на отделните чети, бяха наричани „облаци". Това за първи 
път чух и узнах през сезоните на 1925-1927 год., Когато „Софийски Театър"

340 Става дума за ВМОРО, наричана от 1919 до 1934 Вътрешна македонска револю
ционна организация (ВМРО), която не само участва в политическите борби в България, 
но и обособява Пиринска Македония за своя „държава в държавата".
341 Тодор Александров Попорушев (1881-1924) -  български революционер, член на 
Централния комитет и лидер на ВМРО.
342 Иван (Ванчо, Ванче) Михайлов Гаврилов (1896-1990) -  революционер, деец на 
българското националноосвободително движение в Македония, дългогодишен лидер 
на ВМРО.
343 Александър Василев Попдимитров (1891-1924 ), известен като Алеко паша -  бъл
гарски революционер от влашки произход, войвода на ВМРО, организатор на убий
ството на Тодор Александров.
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гостуваше в Горна Джумая с пиесата „Позорът на Ол Мака"344. Всички биле
ти за вечерното представление бяха разпродадени и мнозина се завърнаха 
по липса на свободни места. Пиесата премина при изключително повишен 
интерес. В антракта при мен идват някои лица от ръководството на чита
лището и ми заявяват, че пиесата ще трябва да се повтори. Първоначално 
помислих, че става дума за повторение през следващите дни, обаче бях из
ненадан, Когато узнах, че това повторение ще трябва да бъде още същата 
нощ, след свършването на първото представление.

-  За кого ще повторим пиесата, Когато нямаме продадени места? -  за
питах аз.

-  След като публиката се разотиде, театърът ще се затвори и без да се 
дава гласност за това, вие ще повторите пиесата за някои лица, които не 
можаха да видят пиесата. Публика ще има само в някои отложите, които са 
в дъното на салона. Такова е нареждането и то не може да не се изпълни

-  Но за кого ще играем, и то посред нощ? -  учудено запитах повторно аз.
-  Някои от „облаците" искат да видят пиесата и вие не можете да отка

жете.
-  „Облаците" ли? -  извиках гласно, продължавайки все още да мисля, 

че това е някаква шега.
-  Това са някои от водачите на ВМРО -  добави сериозно секретарят на 

читалището, -  които искат да видят пиесата, но нямат друго време за това, 
освен през нощта. Ние много често играем кинопредставления за тях по съ
щото време.

Представлението започна в 12 ЛА  часа и завърши към 3 Уг часа през но
щта. През цялото време салонът остана празен, като само в някои от ло
жите, и то тези в дъното на салона, се мярваха лица, които не можеха да 
се различат поради тъмнината. Във всеки случай не бяха повече от 20-25 
души, разположени в 3-4 ложи,

Когато представлението завърши, при нас, на сцената, се яви секрета
рят на читалището, който ни поздрави от името на „облаците", като доба
ви, че Тодор Александров също бил в салона и останал много доволен от 
представлението. Заедно с това ни се предлагаше вечеря в ресторанта на 
читалището. Като каза това, той ми подаде един затворен плик с думите:

-Това ви се дава за извънредното представление.
В затворения плик намерих 10 000 лева. В ресторанта, който ни очак

ваше и който беше отворен само за нас, ни се сервира изключителна по 
своята пищност и разнообразие вечеря. Така артистите и някои от управата
344 Пиеса от Васил Гендов, радвала се на успех сред зрителите, чиято тематика (спо
ред нейния автор) е „саможертвата пред висшите държавни интереси, пред олтара на 
отечеството".
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на читалището останахме до сутринта, където в една много приятелска и 
задушевна атмосфера прекарахме незабравими часове. Когато се разделях
ме, секретарят на читалището каза:

-  Тодор Александров пожела стази пиеса да обиколите всички градове 
в този край, където той ще нареди да имате сърдечен прием и пълни сбо
рове.

И наистина обиколката на „Софийски Театър" в този край, включваща 
градовете Св. Врач345, Петрич, Разлог, Банско и др., ще остане незабравима 
както с топлия и сърдечен прием, оказан ни навсякъде, така и със своите 
препълнени салони в продължение на седмици346.

*  *  *

В живота на българския провинциален театър немалко място заема 
пътуващият провинциален театър на Матьо Македонски, бивш артист от 
Софийския Народен Театър, роден в Сливен347 през 1891 год. Първият пъ
туващ провинциален театър на Матьо Македонски се появява в 1925 год. 
под името „Художествен Театър"348. В репертоара на театъра са включени 
пиесите „Тебеширеният кръг" от Клабунд349, „Червената мелница" от Франц 
Молнар, „Добре скроеният фрак" от Драгели350, „Кин"351 от Дюма, „Прокуро
рът Халерс"352, „Аз убих"353, „Дявола"354 от Молнар и др.

Театърът преживява до 1927 година при един сравнително добър успех. 
Неизвестно по какви подбуди в 1928 год. театърът се появява наново под 
новото име Съюзен пътуващ театър, като съставът му в по-голямата част е

345 Официалното наименование на град Сандански до 1949.
346 Тук, според една бележка на Васил Гендов в ръкописа, би трябвало да бъдат поста
вени, добавени по-късно записки, представящи неговите авторски пиеси. В настоящото 
издание този неозаглавен в оригинала текст е публикуван на с. 246 като Приложение 
№ 1.
347 Матьо Македонски е роден в Самоков.
348 „Художествен театър" (1925-1927) -  пътуваща трупа с ръководител Матьо Маке
донски, седалище в София и режисьори Стефан Киров, Никола Икономов и Борис Де- 
низов.
349 Постановката е дело на Стефан Киров.
350 Габор Дрегей/Габриел Дрегели-унгарски драматург, автор на популярни пиеси.
351 „Kean, ou Desordre et Genie"- пиеса в 5 действия от Александър Дюма-баща,
352 „Der Andere" („Другият", 1893) -  пиеса от немския писател и драматург Паул Лин- 
дау (1839-1919), озаглавена при поставянето си в България по името на главния герой 
прокурорът Халерс.
353 „Мъжът, когото убих" (1925) -  пиеса на френския поет, драматург и белетрист Мо- 
рис Ростан (1891-1968).
354 „Az ördög" (1907) -  пиеса от унгарския писател и драматург Ференц Молнар, ек
ранизирана през 1918 от неговия сънародник Михаел Кертеш, прочул се по-сетне в 
Холивуд като Майкъл Къртис, поставяна на Бродуей през 1921.
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Софийски театър „Васил Гендов" -  „Позорът на Ол Мака" 1927, 
Свети Врач (днес Сандански)

От ляво на дясно (прави): Крюгер Николов, Шопов, Анка Шопова. Найден 
Траянов, Бистра Фол, Сава Иванов, Стефан Тачев; седнали: Иван Касабов, 

Фани Тачева, Жана Гендова, Вяра Траянова, Васил Гендов
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запазил същия си вид. Привлечени са само малък брой млади артисти. Сега 
в репертоара са включени две нови български пиеси: „Богдане, Бог да те 
убие"* от Димо Димитров и „Люти клетви"355 от Стефан Савов356 от Българ
ски Народен Театър.

Единствено обаче пиесата „Червената мелница" крепи финансово теа
търа. Материалният успех на театъра е голям, особено като се има пред
вид, че за първи един пътуващ театър се появява с много сложна и ефектна 
декоративна постановка. В костюми и декор пиесата е една от рядко из
държаните за провинциалните условия. Театърът е хвърлил много средства 
за добрата постановка на пиесата. Това именно повишаваше интереса към 
нея и навред тя се очакваше с повишен интерес. Други пиеси, които също 
се радват на относителен успех са: „Добре скроеният фрак", „Унижените и 
оскърбените"357 и „Идиот" от Достоевски, „Ромео и Жулиета"358 от Шекспир. 
Този път театърът преживява две години-до 1930 год.

Макар че и при втория случай театърът е имал материален успех, а и 
е бил добре обзаведен -  особено пиесата „Ромео и Жулиета" е била мно
го добре облечена, той не можа да просъществува по-дълго. Знаменателен 
през тези две години е фактът, че българските пиеси „Богдане, Бог да те 
убие" и „Люти клетви" също са имали успех, Докато преди това всички опи
ти с български пиеси завършваха катастрофално. Публиката в провинцията 
не се интересуваше от български пиеси, а още по-чудно бе и това, че учаща
та се младеж също не посещаваше български пиеси.

Изключение правеше само Софийският Народен Театър в обиколките си 
през летния сезон. Всички български пиеси, включени в репертоара на На
родния театър през обиколката, имаха голям успех. Случаят със Съюзния пъ
туващ театър и успехът му с българските пиеси давеше вече едно указание, 
че българската публика в провинцията постепенно се насочва към българ
ската драма. Независимо от успеха театърът се разформирова, най-вече по
ради вътрешни разногласия. Директорът Матьо Македонски постъпва като 
директор на Русенския Общински Театър. В 1934 год. Матьо Македонски е 
наново директор и режисьор на пътуващ театър, който и този път има ново 
име -  Софийски Областен Театър359.

Съставът на театъра е вербуван от артисти, които са участвали и в пър

355 „Люти клетви" -  битова драма в 4 действия от Стефан Савов, публикувана през 
1931.
356 Стефан Иванов Савов (1896-1969) -  актьор, режисьор и драматург.
357 „Унижвниме и оскорбленнь1е" (1861) -  роман от руския писател Фьодор Достоев
ски.
358 „Romeo and Juliet" (1597) -  пиеса (трагедия) в 5 действия от Уилям Шекспир.
359 Софийски областен театър (1934-1944) -  създаден през 1934 от Матьо Македонски 
и ръководен от него до 1938.
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вите две трупи. Сега обаче театърът изживява един по-дълъг период от вре
ме -  до 1938 г. с директор Матьо Македонски, а след това до 1944 г. с нови 
ръководства. С по-малки и незначителни изменения в целия този период от 
1925 г. до 1938 г. в съставите на театъра на Матьо Македонски са премина
ли артистите: Матьо Македонски, Зора Македонска360, Аспарух Темелков361, 
Стефан Караламбов362, Давид Георгиев363, Крюгер Николов, Георги Попов364, 
Димитър Керанов365, Анета Николова366, Васил Георгиев /известен под името 
Пирона/, Ина Кючукова /Русева/367, Петър Кючуков, Олга Петрова-Темелко
ва368, Елена Хранова369, Добрина Попова370, Вяра Караламбова*, Мария Ка- 
раламбова, Иван Георгиев/Пепеляша/371, Инка (Ирина) Ив. Георгиева, Нели 
Николова*, Анна /Мишо/ Георгиева, Иван Македонски, Кина Македонска.

*  *  *

В репертоара на Софийски Областен Театър са включени пиесите: „Съ
дебна грешка", „Съни Бой" по едноименния филм с Ал Джонсън, драма
тизиран от Матьо Македонски, „Коварство и Любов" от Шилер, „Михаил 
Строгов"372, „Богдане, Бог да те убие" от Димо Димитров, „Горе главата". 
През същото време са били поставени инцидентно и временно пиеси от ста
рия репертоар като: „Добре скроеният фрак", „Тебеширеният кръг", „Идиот" 
от Достоевски.
360 Зора Македонска -  актриса в пътуващите театри на Матьо Македонски. Участва във 
филма „Пътят на безпътните" (1928).
361 Аспарух Александров Темелков (1896-1964)-театрален и киноактьор. директор на 
Народния театър (1954-1957).
362 Стефан Лазаров Караламбов (1902-1968) -  актьор, режисьор, театрален деец и 
преводач.
363 Давид Георгиев Нецов (1890-1947) -  драматичен актьор, режисьор и театрален 
деец. Директор и режисьор на театрите в Сливен, Видин, Хасково, Пловдивския облас
тен театър.
364 Георги Попиванов Георгиев (1892-1964), по-известен като Георги Попов -  драма
тичен актьор.
365 Димитър Димов Керанов (1896-1987) -  актьор, режисьор и театрален деец.
366 Анета (Антоанета) Николова Димитрова (1898-1992) -  актриса, играла в трупата на 
Народен театър за младежта (1948-1963).
367 Ина Кючукова-Русева -  актриса. Авторка на пиесата „Анатема".
368 Олга Петрова-Темелкова (1890-1957) -  актриса, завършва театрална школа във Ви
ена (1909).
369 Елена Кирова Хранова (1887-1976) -  театрална актриса, оперна певица. Участва в 
20 игрални филма.
370 Добрина Попова -  актриса в Софийския областен (1940-1941) и Скопския народен 
театър (1941-1944).
371 Иван П. Георгиев-Пепеляша (1894-1972) -  актьор и режисьор, автор на пиесата „Три 
синджира роби".
372 „Michel Strogoff" (1876) -  роман от Жул Верн, който през 1880 го адаптира за сцена
та съвместно с френския драматург Адолф д'Енери.
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Паметни в живота на Софийски Областен Театър ще останат сезоните 
1934-1935 и 1935-1936 преди всичко с изключителния успех на пиесата 
„Съни Бой". Считам за необходимо да дам някои указания за този успех, 
който по своите размери е вторият в живота на българския провинциален 
театър от 1912 год. до 1938 год. Първият такъв е случаят с пиесата „Клетни
ците" по романа на Виктор Юго-драматизация на Васил Гендов, поставена 
в репертоара на „Софийски Театър" с директор Васил Гендов през сезоните 
1920-1921 и 1924-1925 години.

Нека се има предвид, че през целия живот на провинциалния театър 
до 1940 год. материалният успех, независимо от състава и името на театъ
ра, при всички случаи е имал мярката на голям, среден и слаб. Обикнове
но продажбата на билети е вървяла нормално, Докато при голям успех тя 
се е усилвала на вечерната каса и преди започването на представлението 
цялата скица се е изпълвала. Рядко обаче театърът е можел да предвиди 
какъв ще бъде крайният успех, дори Когато още през деня се е знаело, че 
половината от билетите са вече продадени. Крайният материален успех на 
дадена пиеса се е узнавал едва преди вдигането на завесата. Практиката 
на предварителната продажба бе установена само като рекламно средство. 
Дори по време на летните обиколки на Народния театър много рядко ски
цата се е изпълвала предварително. В повечето случаи и той се надяваше 
най-вече на вечерната продажба, Когато всички места се заемаха, а много 
от желаещите бяха връщани поради липса на места. Но това е Народният 
театър, който се очаква веднъж на годината и неговият успех не можеше да 
служи за мерило.

Пътуващият провинциален театър обикновено разчиташе на вечерната 
продажба, като много често в очакване на публика началният час на пред
ставлението се удължаваше с по един час. Ето защо аз подчертавам тези 
два изключителни случая с „Клетниците" и „Съни Бой", при които, за първи 
и последен път в живота на провинциалния театър, билетите бяха разпро
дадени едва ли не само за 1-2 часа след отварянето на касата, което пуб
ликата на групи очакваше от рано. И това не се случваше само в един град, 
а през цялата обиколка на театъра. Публиката в градове и села очаква тези 
пиеси и се тълпи пред театъра, дори Когато вече няма свободни места. Пие
сите „Клетниците" и „Съни Бой" останаха като мерило за изключителен и 
незапомнен успех в историята на провинциалния театър до 1938 г. При тези 
пиеси са отбелязани единствените случаи, Когато се е прибягвало до помо
щта на полицията, за да въдворява тя реда пред входа на театъра, както при 
дневните, така и за вечерните представления.

При всички други случаи ръководството на провинциалния театър е
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разчитало на благоволението на директорите на гимназиите и учебните ин
ститути, като ги е молило да устройват дневни представления за учащите 
се. Само при пиесите „Клетниците" и „Сънни Бой" е ставало обратното -  и 
ръководителите на гимназиите, и тези на гарнизоните в градовете са мо
лили за организирането на дневни представления за учащите се и частите 
от гарнизоните, които под строй са бивали довеждани в театъра. Много са 
случаите, Когато са уреждани и предобедни представления, като времето, 
прекарано в театъра, се е смятало за учебно време. Не липсваха и случаите 
на откупване на цели представления.

Бих желал обаче да анализирам, доколкото мога, първопричината на 
този изключителен успех, Защото въпросът се касае не до изключителния 
материален успех на двете пиеси, а до психозата, която беше завладяла ця
лата театрална публика по градове и села, независимо от състава и изпъл
нението на пиесите. Психоза, която задължаваше публиката да види двете 
пиеси, да види живи образите на техните герои, които вече живееха в ней
ното съзнание -  като нещо свърхчовешко, нещо неповторимо в живота на 
човека. Да види образите на Жан Валжан, Фантина, Жавер, Козета и Мари- 
ус в „Клетниците", като и Негъра и неговото Слънчево дете /Съни Бой373/ в 
„Съни Бой".

През 1920 г. едно софийско издателство започна публикуването на ро
мана „Клетниците" в брошури, които излизаха един път седмично374. Цялото 
издание трябваше да бъде отпечатано в рамките на една година. С подоб
но напрежение рядко е било посрещано такова издание, както е случаят с 
„Клетниците". Брошурите се разграбваха по будките. Образите на Жан Вал
жан, Фантина, Жавер, Козета, Мариус се затвърдиха в съзнанието на всеки 
като образи великани на една велика епоха. Навред се говореше за романа 
„Клетниците".

Непосредствено след това върху екрана повторно се появи играният 
през 1917 г. филм „Клетниците"375 -  френско издание в три серии с големи

373 Очевидно пиесата заема заглавието на финалната песен във филма „Лудият певец" 
-„Sonny Boy", което се произнася „Сани бой" и се превежда като „сине", „синко", а не 
като „слънчево дете".
374 Споменът на Гендов не е много точен. Като поредица от брошури (30 на брой) през 
1926 се появява романът „Парижката Света Богородица" на издателство „Право" и в 
превод на Кр. Трифонов. „Клетниците" е издаван на части в различни варианти още в 
края на XIX век, като първото пълно издание на романа се появява през 1888, В края 
на ПСВ излизат отделни части от него, но не и пълна поредица от петте му книги. През 
1920 издателство „Знание" на Георги Бакалов публикува само първата му част -  „Фан
тина". През 1926 „Книгоиздателство и печатница Ив. Г. Игнатов и синове" издава и петте 
части на „Клетниците" -  общо 1344 с., преведени от Харитон Генадиев.
375 „Les Miserables" (1913) -  френски игрален филм на режисьора Албер Капелани.
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те френски артисти от Комеди Франсез Анри Крос376, Льо Баржи377, Мистан- 
гет378 и други. Копието на филма, единственото внесено в страната през 
1916 г. и преминало през всички екрани на българските градове и села по 
време на войната, беше в съвършено разнебитен вид и едва издържа про
жекциите в няколко по-големи града. Въпреки големия му успех прожек
циите бяха преустановени. Филмът обаче се очакваше с небивал интерес 
навред и това прекъсване на прожекциите още повече засили интереса към 
него, като дори се пусна мълвата, че филмът е спрян по заповед на френс
ката репарационна комисия в София, която имаше функциите и на полити
чески контрол.

Филмът и романът се появиха непосредствено след катастрофалния 
край на войната, който донесе толкова много тежнения на нашия измъчен 
народ, а и породи нарастващо народно негодувание както от вътрешния 
политически гнет, така и от действията на външните окупатори на страната, 
изразено в стачки, манифестации, сбивания с полицията, демонстрации и 
други такива, които явно говореха за едно нарастващо в страната народно 
негодувание, което най-силно се изрази в 1923 год. с въоръжено въстание. 
Може би поради това, че филмът и романът се появиха точно тогава, герои
те на „Клетниците" се затвърдиха в съзнанието като борци за правда и ред, 
борци против всяко подтисничество.

Когато настроението за „Клетниците" стигна до своята кулминация, аз 
реших да драматизирам романа в пиеса от 5 действия, като се огранича 
само с образите на Жан Валжан, Козета, Фантина, Мариус и Тенардие, За
щото материалните средства не биха ми позволили да се впусна в една все
обхващаща постановка, какъвто бе случаят с френската драматизация на 
романа, която беше играна в театър „Сълза и Смях"379 през 1903-1904 г. и 
която включваше в себе си и революцията с барикадите. В театър „Сълза и 
Смях" ролята на Жан Валжан се играеше от Неделчо Щърбанов, ролята на 
Жавер от Димитър Антонов380 и Фантина от Мария Канели381.

В моята драматизация сюжетът беше доста сбит, действието динамич

376 Анри Краус (Henry Krauss, 1866-1935) -  френски актьор, режисьор и сценарист.
377 Шарл льо Баржи (Charles Le Bargy, 1858-1936) -  актьор и режисьор. Играе в театър 
„Комеди франсез".
378 Мистингет (Mistinguett, 1875-1956) -  псевдоним на актрисата Жан Флорантен Бур- 
жоа.
379 В книгата „Народен театър „Иван Вазов". Летопис януари 1904-юли 2004" тази по
становка не е спомената.
380 Димитър Зографчиев Антонов (1859-1904)-драматичен актьор. Автор е на „Хайдут 
Петко" -  драма в 5 действия „из живота в Македония", издадена през 1898 в София.
381 Мария Канели -  актриса, преподава пластика във Военното училище (1901-1905), 
от 1910 до 1912 режисьор и управител (директор) на Пловдивския театър.
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но, а диалогът значително усилен. В този вид пиесата беше значително 
облечена по епохата -  по скици от самия роман. Така поставена, пиесата 
можеше да се нарече едно прилично представление. Отначало самият аз 
не вярвах в извънредния успех на пиесата, макар и да предполагах, че по
вишеният интерес към филма и брошурата ще окажат известно влияние за 
успеха на пиесата. Това обаче, което се случи, надмина всички очаквания 
и ще остане паметно в живота на български провинциален театър -  от не
говото начало382 до 1921 г. Характеристиките „голям" и „изключителен" са 
слаби, за да обрисуват материалния и морален успех на пиесата. Това бе 
победоносен поход, който нито времето, нито климатичните условия или 
каквито и да било странични фактори можеха да ограничат. С пристигането 
на театъра в съответния град или паланка публиката се втурваше в хотела 
на артистите и търсеше касиера на театъра, преди още представлението да 
е афиширано. Много често всички билети се продаваха в някоя стая от хоте
ла. Дневните представления бяха предварително уредени от самите учеб
ни заведения. Получаваха се телеграми от съседни села за ангажирането 
на 50-60 билета, притежателите на които пристигаха вечерта на предста
влението пред театъра с каруци. Въпреки че пиесата като постройка беше 
задоволителна, а изпълнението й не лошо, особено като се имат предвид 
честите проблеми с декора, аз не мога и да помисля, че този изключителен 
успех се дължеше на постановката и изпълнението. Като се има предвид, 
че Народният театър, който пътуваше лятно време в обиколка, не можеше и 
да помисли за такъв успех. Тъй че отдавам нашия успех на психозата и оба
янието около имената на Жан Валжан, Жавер, Фантина, Козета и Мариус. 
Публиката просто идваше, за да види реалните образи на затвърдените в 
съзнанието й любими герои.

Това особено явление в нашия театрален живот се повтори през 1935 
г. с пиесата „Съни Бой", фигурираща в репертоара на Софийски Областен 
Театър с директор Матьо Македонски. Случаят е почти същият. В началото 
на говорящия филм383, около 1933384 год., се появи на екрана американският
382 Васил Гендов така и не пояснява в мемоарите си какво точно има предвид под 
„начало" на българския провинциален театър. Пътуващи трупи у нас съществуват от 
средата на 1880-те. През второто десетилетие на XX век се създават първите общински 
театри във Варна (1909), Русе (1910), Плевен (1918), Търново (1919), Сливен (1919), ма
кар никоя от тях да не просъществува задълго.
383 Васил Гендов използва това понятие, за да направи разграничение между филмите 
със 100-процентов диалог и техните предшественици от ранното звуково кино, в които 
преобладават музиката и звуковите ефекти, а речта на актьорите все още е сведена до 
минимум.
384 За начало на звуковия период в България се приема месец март 1930, Когато в две 
софийски кина започват редовни прожекции на говорящи филми -  „Пачев" (20 март) и 
„Модерен театър" (24 март).
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филм „Съни Бой"385 с участието на вече световно известия филмов артист 
Ал Джолсън. Тематиката на филма бе такава, че привлича вниманието на 
зрителя. Една семейна драма, в която е вплетена трагедията на един баща 
и едно „слънчево дете". Филмът завладя публиката386. Създаде се също пси
хоза около него. Публиката напущаше салона разтърсена и разплакана.

Филмът започна своя тържествен поход в провинцията387 -  и то само в 
онези градове, в които вече бяха инсталирани говорящи апаратури. Много 
други градове обаче можеше само да мечтаят за филма поради липса на го- 
воряща апаратура в града им388. Жителите на градовете и паланките, които 
бяха близо до съответния град, в който се играеше филмът, отиваха с каруци 
и други превозни средства, за да гледат филма. Това е първият филм в пери
ода на говорящия филм, който постига такъв изключителен успех.

През 1934 год. Матьо Македонски е в обиколка с театъра си и става сви
детел на изключителния успех на филма. Мелодиите от филма, които вече 
се свирят навред -  по локали, забави и в частните домове, макар и с гра
мофонни плочи, завладяват напълно градове и села и плочите просто се 
разграбват. Това дава идеята на Матьо Македонски да превърне филма в 
театрално представление. В 1934 г. Македонски завършва драматизацията 
и през 1935 год. я включва в репертоара на театъра. Главната роля от пие
сата се застъпва от самия Македонски, а ролята на „слънчевото дете" се 
дава на детето на артистите Тихинови389, които също са включени в състава 
на театъра. Появяването на пиесата „Съни Бой" в провинцията е събитие от 
мащаба на „Клетниците" Билетите се разпродават още в хотела, а поради 
липсата на места много хора се връщат огорчени. Дневните представления 
за учащата се младеж се редят от сутрин до вечер, само с една почивка на 
обяд.

Пеша или с каруци прииждат от ближните села и паланки хора и тър
сят места в театъра, па макар и правостоящи. И този поход на „Съни Бой" 
продължи две години, Защото и на втората година -  1936 год., театърът я 
включва наново в своя репертоар, като успехът й пак далеч надминава ус
385 В нашия печат „Лудият певец" е рекламиран като „тон-филм", като „първия гово- 
рящ филм, изобщо, появил се, за да подготви тържеството на звуковата кинематогра
фия по цялата земя" (Нашето кино, г. VI, N2 146, 23.V.1930, с. 6-7).
386 Заснет за 200 хил. долара, филмът е най-големият касов хит на „Уорнър Брадърс" 
до 1938 и най-печелившата въобще кинопродукция до „Отнесени от вихъра" (1939). За 
посещаемостта му в България липсват данни.
387 „Лудият певец" първоначално „триумфира" в софийското кино „Модерен театър",
388 Няма статистика, която да установи колко български кина по това време са оборуд
вани с апаратура, позволяваща прожектирането на звукови филми.
389 Йорданка Радославова-Тихинова и Петър Тихинов-започнали кариерата си в тър
новския „Театрален кружок", основан през 1919 от Константин Кисимов. Споменатото 
дете вероятно е тяхната дъщеря -  бъдещата режисьорка Маргарита Тихинова.
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пеха на другите премиерни пиеси от репертоара на театъра като „Бойка"390, 
„Коварство и Любов", „Добре скроеният фрак", „Скакалци"391 и др.

В състава на театъра през 1934-1935 год. е и Николай Фол392 като режи
сьор. Артисти са: Елена Хранова, Анета Николова, Олга Темелкова, Надя Ма
нолова, Вяра Симеонова, Добрина Попова, Вяра Константинова, Аспарух Те- 
мелков, Петър Кючуков, Георги Попов, Стефан Караламбов, Кирил Попов*, 
Васил Димитров, Ваньо Македонски, Пенчо Петров*, Минчо Николов, Ата
нас Балбузанов и Никола Дойчев с директор-режисьор Матьо Македонски. 
В репертоара влизат още пиесите: „Богдане, Бог да те убие", „Люти клетви", 
„Под моста"393, „Моралът на госпожа Дулска"394 и „Висши и нисши".

По време на турнето със „Сънни Бой" съставът на театъра е значително 
изменен. Режисьорът Николай Фол е освободен, а като артисти са привле
чени: Надя Манолова, Мара Спасова, Кина Стефанова, Мара Гичева, Надя 
Керанова*, Настя Карастоянова, Сийка Русева*, Донка Тихинова, Димитър 
Керанов, Иван Русев*, Истилиян Кръстев, Пенчо Петров, Минчо Николов, 
Атанас Балбузанов, Аспарух Сариев и Петър Тихинов.

При повторението на „Сънни Бой" през 1936-1937 г. съставът е нано
во подновен и то значително. Сега артистичният състав е: Мара Спасова, 
Надя Гавазова*, Милка Ерато, Сийка Русева, Надя Керанова, Кина Стефа
нова, Кети Попова, Никола Попов*, Димитър Керанов, Иван Русев, Симеон 
Йотов*, Пенчо Петров, Ваньо Македонски, Димитър Бакалов и Петко Казан- 
джиев*. И при това повторение на „Съни Бой" успехът е също много голям. 
Това вече говори, че не артистите и изпълнението, не извънредната осо
беност на постановката са привличали масово публиката, а самата пиеса 
със затвърдените вече образи на нещастния баща и трагичната съдба на 
„слънчевото дете".

Всичко това го отбелязвам като една изключителна особеност в живота 
на българския театър и то в периода, Когато материалният успех на всички 
театри в провинцията беше на ниско ниво. Причината за това бе и бързото 
настъпление на говорящия филм със своите извънредни пиеси и постанов
ки, нещо което напълно привлече публиката в кинотеатъра. Драматичният 
театър остана на заден план, Защото в самото начало на говорящия филм,

390 „Бойка" (1934) -  пиеса от Димитър Гимиджийски (1893-1966)., екранизирана през 
1947.
391 „Скакалци" (1931) -  пиеса (комедия) в 3 действия от Ст. Л. Костов.
392 Николай Тодоров Фол (1898-1969) -  писател, драматург, режисьор, редактор на 
периодични издания, преводач.
393 „Ember а hid alatt" („Мъжът под моста", 1933) -  пиеса от унгарския актьор и дра
матург Ото Индиг (1890-1969).
394 „Moralnosc pani Dulskiej" (1906) -  пиеса (трагикомедия в 3 действия) от полската 
писателка, драматуржка и актриса Габриела Заполска (1857-1921).
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музикалният елемент надвишаваше говора, а не беше рядко и това да бъде 
вмъкната цяла опера или част от нея в някой филм, заедно със своите го
леми изпълнители -  оперни артисти. Много често на екрана се появяваха 
светилата на европейските опери, световноизвестните виртуози инстру
менталисти, световни балети със световноизвестни балерини и много още 
особености, които жадно привличаха вниманието на публиката.

Аз смятам, че това е една от важните причини за упадъка на театъра 
в този период. Този именно материален упадък накара много пътуващи 
театри да се обособят като градски или областни такива. Появиха се: Пле
венски Областен Театър, Софийски Областен Театър, Пловдивски Областен 
Театър и Варненски Областен Театър395, съставите на които бяха вербува
ни от пътуващите провинциални театри. Като опора на артистите сега поне 
оставаше субсидията -  макар и малка, тя все пак осигуряваше определен 
екзистенциален минимум, който гарантираше живота на театъра до края 
на сезона. Не без значение бе и моралната поддръжка на областните упра
вления, които разпореждаха на своите подведомствени органи да оказват 
възможно най-голямо съдействие на театрите в областта, а учебните заве
дения и институти бяха почти задължени да организират масови дневни 
представления, на които учащите се биваха водени под строй в театъра.

В 1938 год. Матьо Македонски напуска Софийски Областен Театър, кой
то продължава своята дейност, но при ново управление. Докато ред години 
Димитър Керанов е само артист в театъра, сега той бива назначен за ди
ректор-ръководител на Софийския Областен Театър. През 1937 г. успехът на 
театъра е бил значително подобрен под ръководството на Матьо Македон
ски, като тогава трупата е в състав: Мара Спасова, Кина Стефанова, Надя 
Гавазова, Надя Керанова, Милка Ерато, Димитър Керанов, Итко Стоянов*, 
Петър Белогушев*, Христо Христов (Кицо Изкуството)*, Симеон Йотов, Ва
ньо Македонска, Пенчо Петров, Жечо Янев*, Неделчо Енчев, Герчо Недков и 
Петко Казанджиев. Репертоарът е бил: „Цар Мурад"396, „Иманяри"397, „Съп

395 Областните театри възникват след новото, извършено след преврата от 19 май 
1934, административно-териториално деление на страната, обединило съществуващи
те дотогава окръзи в 7 области, оглавявани от областни директори. Елемент от проме
ните е и новата държавна културна политика, централизирана под прекия надзор на 
Дирекцията по културата и насочена към патриотичното възпитание на населението. 
Тя включва и държавно субсидиране на пътуващи трупи, разпределяно чрез Съюза на 
българските артисти. Варна заедно с Русе всъщност попада в област Шумен и там Об
ластният театър има три самостоятелни трупи: Варненска, Русенска и Шуменска. Гендов 
е директор на последната през сезон 1935/34.
396 „Цар Мурад Мари думаше" (1936) -  пиеса в 5 картини и пролог от Христо Казан
джиев (1896-1955).
397 „Иманяри" (1929) -трагикомична пиеса в 3 действия от Ангел Иванов Халачев.
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ругът на госпожицата"398, „Севилският бръснар"399, „Матура"400, „Лес"401, 
„Депутатът"402, като успехът на театъра се е крепял на чуждите пиеси в ре
пертоара, Докато през 1938 г., при дирекцията на Димитър Керанов, мате
риалният успех на театъра се засилва от българските пиеси. Сега на пре
ден план излизат пиесите: „Цар Мурад", „Иманяри" и др. Докато по-рано 
българските пиеси са минавали почти незабелязано, представяни основно 
пред учащата се младеж и гарнизоните, сега успехът на българските пиеси 
далеч надминава този на чуждите. Рядко е било по-рано българска пиеса 
да има голям успех, освен пиесите на Иван Вазов и най-вече тези, играни от 
Народния театър403, а по-късно и комедиите на Стефан Костов404. Български
те пиеси минаваха почти инцидентно. Като изключение може да се посочи 
само „Три синджира роби"405 на артиста Иван Георгиев, която в период от 
3-4 години имаше изключителен успех в цяла България.

В 1938 год. Софийски Областен Театър се появява в новия си състав. 
Директор -  Димитър Керанов, режисьор -  Иван Пуховски*, артисти: Дочо 
Касабов, Истилиян Кръстев, Пенчо Петров, Жечо Янев, Минчо Николов, 
Цветан Георгиев*, Ваньо Македонски /и като художник/, Борис Дяков*, То
дор Вълков, Аспарух Сариев, Иванка Касабова*, Надя Керанова, Надя Пу- 
ховска*, Кина Стефанова, Мара Гичева, Цв. Балъкчиева*, Борис Захариев/ 
театърмайстор/. Репертоарът е обновен с пиесите: „Под игото"406, „Титаник

398 „А kisasszony ferje" (1915) -  комедия от Габор Дрегей, преработена през 1928 като 
оперетата „Последното врабче".
399 „Le Barbier de Seville, ou la Precaution inutile" (1775) -  комедия от френския драма
тург Пиер дьо Бомарше, поставена за пръв път в театър „Комеди франсез".
400 „Erettsegi" (1934) -  комедия от унгарския драматург и сценарист Ладислас (Лаело) 
Фодор (1898-1978).
401 „Лес" (1870) -  комедия от Александър Островски.
402 „Jänos" („Янош", 1937) -  комедия в 3 действия от унгарския драматург и сценарист 
Ладислас (Лаело, Леели) Буш Фекете.
403 Върху сцената на Народния театър са играни следните пиеси на Иван Вазов: „Хъшо
ве" (1904), „Службогонци" (1905), „Към пропаст" (1907), „Борислав" (1909), „Под игото" 
(1910), „Казаларската царица" (1911) и „Ивайло" (1913).
404 На сцената на Народния театър в този период са играни „Големанов" (1927) „Вража- 
лец" (1933) и „Комедия без име" (1939, в съавторство с Александър Божинов).
405 „Три синджира роби" -  пиеса, чието поставяне съвпада с излизането на филма „Ст
рахил войвода" (1938), който има голям успех в кината.
406 „Под игото" (1894) -  роман в 3 части на Иван Вазов, който той преработва в „пиеса 
в 10 драматически картини", играна за пръв път на 16.XII. 1910 в Народния театър.
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Валс"407, „Двата хлапака"408, „Трилби"409, „Хан Татар"410, „Ревност"411, „Адво
катът и момичето"412, а и с една детска пиеса -  „Диньо Мързелана"413.

Софийският Областен Театър продължава своята дейност и през 1939- 
1940 г. с директор Димитър Керанов. Сега обаче като режисьор е привле
чен артистът Итко Стоянов, а много от старите актьори са уволнени или 
напуснали. Това се обяснява с влиянието на областните управления върху 
дирекцията на театъра относно състава и репертоара. Сега са назначени: 
Васил Димитров, Истилиян Кръстев, Пенчо Петров, Христо Христов, Тачо 
Коларов*, Петър Топалов*, Ст. Йорданов, Цветан Георгиев, Неделчо Енчев, 
Методи Ташев, Лачко Ташев*, Анета Николова, Ина Русева, Надя Керанова, 
Мара Топалова*, Мара Гичева, Лиляна Павлова, Елена Топалова. В реперто
ара са включени пиесите: „Хан Татар", „Г-жа Министершата"414 от Бранислав 
Нушич, „Хамлет"415, „1001 нощ", „Неизвестната"416 от Бисон, „Ученикът на 
Дявола"417 от Бърнард Шоу, „Укротяването на опърничавата"418 от Шекспир 
и детската пиеса -  „Шивачът-принц"419.

През периода на Димитър Керанов до 1940 год. в Софийския Областен 
Театър не са били включвани гастролни режисьори от Софийския Народен 
Театър. Една от причините е малката областна субсидия, която не е позволя
вала това. Едва през третия период на театъра -  1940-1944 г., Когато негов 
директор е Петър Кючуков, а областен управител -  о. з. генерал Христо Гер-

407 „Titanic-Vals" (1932) -  комедия (политическа сатира) от румънския драматург Тудор 
Мушатеску (1903-1970), екранизирана през 1965.
408 „Les Deux Gosses" („Двете момчета", 1880) -  роман на френския писател и драма
тург Пиер Декурсел (1856-1926), многократно драматизиран.
409 „Trilby" (1894) -  роман на френско-британския художник-илюстратор и писател 
Жорж дьо Морие.
410 „Хан Татар" (1939) -  популярна битова драма от Никола Икономов.
411 „Monsieur Lamberthier" (1927) -  пиеса от френския драматург, сценарист и актьор 
Луи Верней.
412 „Hajnali vendeg" („Сутрешен гост", 1938) -  „пиеса от унгарския драматург Ладислас 
(Лаело) Фодор.
413 „Диньо Мързелана" (1935) -  пиеса за деца от Борис Борозанов (по Вилхелм Хауф).
414 „Господа министарка" (1929) -  комедия от сръбския комедиограф Бранислав Ну
шич.
415 „Hamlet" (1601) -  пиеса (трагедия) в 5 действия от Уилям Шекспир.
416 „Madame X" (1908) -  мелодрама на френския писател и драматург Александър Би
сон (1848-1912)..
417 „The Devil's Disciple" (1897) -  пиеса от Джордж Бърнард Шоу.
418 „The Taming of the Shrew" (1589) -  пиеса в 5 действия от Уилям Шекспир.
419 „Шивачът-принц" (1931) -  комедия за деца и юноши в 5 картини от Борис Бороза
нов (по Вилхелм Хауф).
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джиков420, субсидията е била повишена на 50 000 лева.
Назначеният за директор-режисьор през 1940 г. Петър Кючуков също 

прави големи персонални промени. За сезона 1940-1941 год. той включва 
артистите: Цвета Иванова, Добрина Попова, Кирил Попов, Жени Кючукова, 
Пена Василева*, Изидор Хершкович*, Вилма Георгиева, Антон Зидаров*, Г. 
Ванчев, Цветан Георгиев, Димитър Гачев, Атанас Балбузанов и Светла Или
ева. Кючуков въвежда гастролните режисьори. Такъв режисьор за годините 
1940-1942 е Хрисан Цанков* от Софийския Народен Театър, който поста
вя пиесата „Пленникът от Трикери"421 на Константин Мутафов, „Вятърът" от 
Форцано /известна у нас под името „Вятърът си няма работа"/422 и „Пътят на 
цветята" от Катаев423.

Нещо повече -  Кючуков ангажира за декоратор Асен Попов*, сценограф 
от Софийския Народен Театър, който изработва декорите на пиесите „Вятъ
рът" и „Пътят на цветята". Кючуков обръща голямо внимание на постановки
те и харчи много за костюми и декори.

През 1943-44 год. за гастролен режисьор е поканен Н. О. Масалити- 
нов424. Той поставя пиесата „Мариус"425 от Паньол426, вече играна в Софий
ския Народен Театър. При такива случаи, Когато пиесите се дублират, Кючу
ков въвежда гастроли и на артисти от Народния театър, които претворяват 
съответните роли. Общо взето периодът, в който Петър Кючуков е директор 
на Софийския Областен Театър, може да се сметне за най-творческия, а за
едно стова и като период, през който бива отбелязан най-голям морален и 
материален успех.

420 Христо Иванов Герджиков (1882-19??) -  офицер и дипломат. Практика на държава
та след преврата от 19 май 1934 е да назначава бивши военни за областни управители 
и кметове.
421„Пленникът от Трикери" (1917)-драма вЗдействияот Константин Мутафов. Играна 
и в Народния театър -  13 пъти, постановка на Кръстю Сарафов, премиера -  29.XII.1917. 
През 1929 е направен опит да бъде екранизирана, но започнатият филм остава неза
вършен.
422 „II colpo di vento" („Порив на вятъра", 1930) -  пиеса (комедия) в 6 картини от итали
анския драматург, либретист и режисьор Джовакино Форцано.
423 „Дорога цветов" (1934) -  пиеса (комедия) от руския и съветски писател Валентин 
Петрович Катаев (1897-1986).
424 Николай Осипович Масалитинов (1880-1961) -  руски емигрант, артист, режисьор, 
родоначалник на съвременната театрална школа в България. От 1925 до 1944 е главен 
режисьор, а от 1944 до 1961- режисьор на Народния театър в София, където през 1925 
открива драматична школа, която по-късно се преобразува във ВИТИЗ (Висш институт 
за театрално изкуство) и НАТФИЗ (Национална академия за театрално и филмово изку
ство).
425 „Marius" (1930) -  пиеса (комедия) в 4 действия от Марсел Паньол. Играна и в На
родния театър -  21 пъти, постановка на Николай Масалитинов, премиера 11.XII.1930.
426 Марсел Паньол (1895-1974) -  френски писател, драматург и кинорежисьор.
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Създадена беше и практиката всеки областен театър да има свое опе
ративно седалище. Там преминаваше целият репетиционен период, там се 
състояха премиерните представления. Софийският Областен Театър имаше 
за седалище Ботевград, където театърът се установяваше още в началото на 
м. август. Отбелязвам специално Ботевград, Защото той е почти единстве
ният град, който с радост изживяваше пребиването на театъра в него. Бо- 
тевградчани чувстваха театъра като свой и живееха с неговия живот. Успехът 
на театъра беше успех на Ботевград. И Когато наближаваше краят на сезона, 
ботевградчани с тъга се разделяха със своя театър, пожелавайки си час по 
скоро той да се завърне между тях. Дори някой от членовете на актьорския 
състав прекарваха ваканцията си в града, заобиколени с най-голямо внима
ние. Всичко това е отразено в много писма, статии и дописки, които мест
ни обществени и читалищни деятели изпращат както до театъра, така и до 
столичните или провинциални ежедневници и периодични издания. Прави 
впечатление, че от трите периода на театъра само времето на директора 
Петър Кючуков е подчертано с особена благодарност и внимание. Както Пе
тър Кючуков, така и целият състав от театъра оставят неизличими следи в 
живота на Ботевград.

Докато Софийският Областен Театър се радваше на благоразположе
нието и съдействието на областното управление, Докато на този театър се 
гледаше като на една културна необходимост за областта и за него се отде
ляха значителни средства, в други областни градове подобни инициативи 
бързо отпадаха, поради нехайството на областните управления в лицето на 
техните директори, които имаха съвършено отрицателно становище върху 
задачите и значението на театъра.

Такъв е случаят със създаването на Шуменския градски театър през 1936 
год.427, Когато областен директор е Казанлиев428. По негово време Шумен
ският Градски театър не само че не се обособи като областен театър, но ско
ро бе разформирован и като градски, благодарение на лошото отношение 
към актьорите на директора Казанлиев, придружено със всички възможни 
спънки от негова страна.

В 1936 г. Шуменската община, в лицето на кмета, решава да създаде 
като една културна и необходима инициатива свой градски театър. В нача

427 Шуменски градски (обшински) театър има от 1927 до пролетта на 1934 г., разпуснат 
заради 19-майския преврат. От есента на 1934 г. започва своите представления Шумен
ски областен театър, както пиша местните вестници „образуван под покровителството 
на Борис Казанлиев" (Шуменски глас, г. IX, Ьг. 580 от 25 VIII 1934 г.) и със съдействието 
на Съюза на артистите. Областият театър просъществува до 1939 г.
428 Борис Казанлиев -  управител на областните дирекции в Шумен (1934-1938) и Пле
вен (1938-1943).
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лото общинарите, без да са сондирали мнението на областния директор, 
изпращат по лично своя инициатива кмета на града в София, който ме по
канва да се заема с организирането на театъра като директор-режисьор и 
артист. Обещава ми се твърде много: градска субсидия, впоследствие и об
ластна, пълно материално и морално съдействие. Аз приемам поканата и 
заминавам за Шумен, за да оформя там всички въпроси около създаването 
на театъра. В помощ ми се дават местни артисти и любители, на мое разпо
ложение е читалищният салон -  заедно с целия му техничарски персонал. 
Ядрото на актьорския състав се оформя в София от средата на добри про
винциални артисти,

Театърът се формира в Шумен и репетициите започват, като общината 
гарантира покриването на разходите през този репетиционен период пред 
хотелиери и гостилничари -  до отпускането на субсидията. Областният ди
ректор Казанлиев обаче не проявява никакъв интерес. Оказва се, че той ин
цидентно е узнал за тази инициатива и не само се е отнесъл отрицателно 
към нея, но и заплашил съществуванието на театъра. Че това е така, се по
твърди седмица след сформирането на театъра, Когато аз случайно го сре
щам на улицата и вместо елементарната учтивост, която дори улицата пред
полага, той ме посрещна с громките думи, които привлякоха вниманието 
дори на случайните минувачи. Той ми извика в лицето: „Какво търсите тука, 
бе? Какъв театър ще правите в Шумен? Я, по-добре се разпръсквайте, До
като не съм ви изпратил по административен начин". И отмина с походка и 
жест, характерни за някой велик диктатор. Даже не ме поздрави, въпреки 
че ме познаваше много добре и веднъж дори бе потърсил от мен матери
ална подкрепа, Когато беше изпаднал в немилост обикновен писар в Попо
во. Аз останах смаян на улицата и засрамен пред насъбралите се граждани. 
Отидох веднага в общината при кмета и му разказах за случката. Той обаче 
ме успокои, като каза: „директорът е малко нервен човек, но скоро ще му 
мине..."

Обеща да му говори още същия ден. Аз премълчах този инцидент от 
състава на театъра, Защото това щеше да убие ентусиазма, с който всички 
бяха започнали работата. Сезонът беше открит и успехът значително добър. 
Отначало общината отпускаше незначителни помощи, Докато ни остави на 
самоиздръжка. Материалният успех не беше лош, но един град като Шумен 
не можеше да подържа театъра с редовни представления, макар и провеж
дани през ден. Така изоставен, театърът бе принуден да предприеме оби
колка из областта, предимно по селата. Не ни се оказа дори минимална 
помощ и съдействие, които очаквахме от областното управление -  поне за 
превоз, та бяхме принудени да се обърнем към един от големите приятели
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на театъра -  началника на гарнизона полковник Владимир Заимов429. Той 
дори остана поласкан от това и ни даде безплатен превоз с гарнизонни 
коли, а и едно открито писмо, задължаващо всички подведомствени части 
на гарнизона в областта да ни оказват пълно съдействие и подкрепа. Нека 
припомня и това, че в много случаи театърът беше спасяван от Владимир 
Заимов, който лично организираше последователни представления за ча
стите от гарнизона и по този начин избягвахме материалните катастрофи. 
Обиколката, макар и осъществена на самоиздръжка, премина сравнително 
добре, но липсата на материалната подкрепа от областта си оставаше язва, 
която оказваше своето разрушително действие.

С по-големи или по-малки затруднения и спънки театърът преживя едва 
до началото на 1937 г., Когато се разформирова, без ни най-малкото съдей
ствие от областта или общината за уреждането на частните сметки на ар
тистите в града. Мнозина от артистите със свои лични средства, писмени 
задължения или полици ликвидираха своите задължения. И ако тази хубава 
инициатива, която имаше всички изгледи да се разрасне в големи размери, 
пропадна, то това се дължеше изключително на нехайството и лошото отно
шение на директора Казанлиев.430

Има обаче нещо, което за мен остава непонятно. Същият този Казан
лиев малко по-късно е областен директор в Плевен. Тук той вече е друг.

429 Владимир Стоянов Заимов (1888-1942)-български офицер. През 1934-1935 служи 
в Шумен като командир на Четвърта пехотна преславска дивизия. Полковник (по това 
време) Заимов наистина оказва съдействие на театъра, но през сезон 1934/35 г., Когато 
директор е Крюгер Николов (Емил Кьостебеков, Театърът в Шумен 1813-1956", 2010, с, 
234-235). Гендов е назначен за директор през сезон 1935/36 г (пак там, с. 238 -  240) като 
взема за артисти членовете на своя пътуващ театър.
430 Изострените отношения с Казанлиев сигурно са били факт, доколкото издръжката 
на театъра е силно намалена и нередовна, но неблагополучията на Гендов в Шумен 
имат вероятно друго, по-тривиално обяснение. В средата на сезон 1935/36 г. Жана 
Гендова е изместена като прима на трупата и вместо нея за „нова първа актриса" е 
рекламирана младата Ина Русева, която играе главната роля на Есмералда в драма
тизацията по „Парижката света Богородица" на Васил Гендов (Шуменски глас, г. X, бр, 
707 от 4. дек. 1935). Отношенията в семейството са обтегнати и скоро след това трупата 
се разделя на две части, които тръгват на турне в противоположни посоки: едната гру
па, предвождана от Васил Гендов, а другата -  от Жана Гендова, и двете именуващи се 
„Шуменски областен театър". През същото време отсъствието им от града е запълне
на от различни любителски и полупрофесионални трупи, включително възстановената 
Шуменска оперетна дружба. Това сигурно е причината за отнемане на субсидията и 
конфликтите с Казанлиев. След приключването на турнето Васил и Жана Гендови не се 
завръщат повече в Шумен, костюмите и реквизитът са изпратени обратно с пощенски 
вагон до читалището за негова сметка. Във върнатия багаж са установени липси и е съх
ранена кореспонденция на читалището до Гендов, в която се изисква възстановяване 
на заплатените транспортни разходи и на липсите в гардероба и реквизита (Кьостебе
ков, 242).
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Други са и отношенията му към създадения от него областен театър. Той 
прави всичко за театъра, подпомагайки го в лицето на директора на театъра 
Атанас Христов. И като че ли в отговор на това му внимание Христов счете 
за необходимо да се организира някакъв политико-обществен юбилей на 
директора Казанлиев, който юбилей трябваше да започне от Плевен и да 
завърши в малките села на областта. Всъщност юбилеят представлява едно 
специално представление на театъра, на което директорът Христов изнася 
доклад за „голямата политико-обществена роля" на юбиляра, който лично 
присъства на тържеството. Не зная какви са били целите на този юбилей, но 
зная, че всички общини бяха задължени да поднасят приветствия на юби
ляра, съпроводени от разни дарения като парични суми в затворен плик, 
килими, мебели, сервизи, бъчвички с вина и ракии, буркани с мармалади, 
живи прасета и агнета и много други дарове на нашата родна земя. От една 
малка сметчица обаче може да се направи една голяма равносметка за ма
териалното /в пари/ честване на „големия юбиляр".

В с. Драганово юбилеят е бил на открито. След представлението, също 
изнесено на открито, а и след последвалия доклад на директора Атанас 
Христов, юбилярът се е появил на сцената и с няколко думи е благодарил 
за оказаното му голямо внимание и чест. След това е последвала неофици
алната част -  поднасянето на даровете, нещо като сцената в „Ревизор"431. 
Всичко това се е предшествало както от една кратка реч на кмета в с. Дра
ганово, така и от един затворен плик, в който е имало чек на заповедта на 
юбиляра срещу Народната Банка в Плевен. Същата тази програма е била 
повтаряна навред из областта и е продължила около 3 месеца.

Малко време по-късно аз бях в Драганово във връзка с прожектиране
то на новия ми филм „Земята гори"432 и случайно се запознах с кмета на 
селото. Той се похвали с големия успех на „юбилея" в с. Драганово, като 
приписваше 50% от този успех на себе си, като особено подчертаваше свое
то участие в събирането на паричния дар. „Каквото аз му събрах -  каза той 
гордо, -  едва ли има друг, който да го е сторил. Няма да се учудя, ако бъда 
между първите. Аз му дадох чек за 400 хиляди лева, а останалите подаръци 
едва се събраха в общинската каруца. 400 хиляди лева само от Драганова и 
околните малки и бедни селища? И Когато по-късно в Плевен се говореше, 
че директорът Казанлиев е взел от своя „юбилей" около 7-8 милиона лева, 
аз напълно вярвах в това.

431 „Ревизор" (1835) -  комедия от Николай Василиевич Гогол. Вероятно Гендов има 
предвид сцената, в която Хлестаков получава подкупите (под формата на „заеми") от 
първенците на града.
432 Филмът „Земята гори" на Васил Гендов тръгва по екраните на страната през септем
ври 1937, а юбилеят на Казанлиев се състои през 1943.
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Ето облика на хората, които в качеството си на обществени фактори 
подпомагаха развитието на българския театър. Това обаче е и обликът на 
някои наши артисти, които в своята сервилност подпомагаха тези „култур
но-обществени инициативи", включващи и процентите от „общия доход", и 
даренията за юбиляра. И като съпоставям двата образа на Казанлиев -  този 
от Шумен и този от Плевен, откривам хищника, който е гледал на своята 
дейност във всички направления като на средство за набавяне на значител
ни извънредни доходи.

Когато разглеждам книгата „Престъпници и изкуството" 433 на Енрико 
Ферари, смело мога да посоча и Казанлиев като един от тях, а покрай него 
и някои, които са съдействали за тази престъпност.

Не е ли същият този Казанлиев, който в качеството си на Шуменски об
ластен директор организира „големия селскостопански събор" във Варна 
през 1936 год.434? Не намери ли той в София скромните филмови труженици 
Васил Бакърджиев435 и Симеон Симеонов436 и ги склони да снемат на филм 
същия този събор, уверявайки ги, че ще поеме цялата финансова страна на 
работата? Не обещаваше ли той на двамата въздушни кули, които за кратко 
време заличиха бръчките по техните лица и внесоха радост в тяхната нище
та? Не бяха ли те двамата, Бакърджиев и Симеонов, които не пожалиха себе 
си, прекарвайки дни и нощи в непосилен труд за направата на филма437, 
който беше изцяло изработен в скромното ателие „Сердика-Филм" -  мазето 
в къщата на Симеонов? Не задлъжняха ли те пред собственици на магазини 
и представителства на филмови материали, само и само за да довършат 
филма? И на края?

Директорът Казанлиев получава филма и... „ни лук ял, ни лук мирисал" 
относно направените разноски. А на всичко отгоре иска да даде под съд
433 „I delinquenti nell'arte" (1896) -  книга на Енрико Фери (Enrico Ferri, 1856-1929), ита
лиански криминолог и професор по наказателно право, социолог и депутат. У нас изли
за през 1925 в превод от руски на Стилиян Чилингиров.
434 По това време Варна е част от Шуменска област, а съборът, който дава възможност 
за изява на над 40 000 земеделски производители, донася популярност на Казанлиев 
сред селското население.
435 Васил Николов Бакърджиев (1906-1980)-сценарист, оператор и режисьор, един от 
пионерите на българското кино.
436 Симеон Александров Симеонов (1911-1965), наричан Монката -  кинооператор. В 
периода 1930-1936 заснема над 25 хроникално-документални филма.
437 Във филмографията на своето творчество Васил Бакърджиев включва заглавието 
„Селскостопански събор във Варна" (1935) -  документален филм в 3 части и с дължина 
900 м., реализиран от него като режисьор, от Симеон Симеонов като кинооператор и 
от „Сердика филм" като продуцент. Лентата не е съхранена до наши дни, но БНФ прите
жава „юбилеен филм за Кооперативния театър", заснет от Симеон Симеонов вероятно 
през 1932 -  предшественикът на днешния Национален музикален театър „Стефан Ма
кедонски" е основан през 1922.
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създателите на филма, търсейки парично обезщетение, Защото филмът не 
бил сполучливо синхронизиран и в него бил много слабо застъпен обра
зът на главния виновник за събора -  директора Казанлиев. Независимо от 
всичко Казанлиев си прибира филма и сам започва да го експлоатира по 
градове и паланки, като благодарение на издадено от него писмо, което съ
провожда филма, много грешни левчета влязоха в неговия джоб. В същото 
време с големи лишения и трудности Бакърджиев и Симеонов изплащаха 
задълженията си по изработването на филма.

В шуменската област например филмът беше прожектиран срещу обик
новените цени на входните билети за кината съгласно заповед, отнасяща се 
за всички служители от учрежденията, учащите се и гарнизона.

*  *  *

Аз мисля, че не ще бъде без значение, ако отбележа една театрална 
проява, която макар и да изхождаше от партийно-политическа организация, 
все пак е една брънка от развитието на театралното дело у нас. Времето, Ко
гато се появява тази театрална инициатива у нас -  1902 г., е времето, Когато 
няма още установен Народен Театър /държавен/, а театралният живот се 
заключаваше само в дейността на единствения у нас субсидиран от дър
жавата театър „Сълза и Смях"438, чието седалище бе в София, в зданието на 
дружество „Славянска Беседа" на ул, „Славянска" /На мястото на днешния 
филиал на Народния театър „Васил Кирков"439/. В провинцията се подвиза
ваше само една театрална трупа, която беше пътуваща -„Съвремен театър" 
на Матей Икономов. Трупата „Сълза и Смях" беше с автономно управление, 
което изхождаше от средата на самите артисти. За формалност имаше на
значен директор, какъвто беше Илия Миларов440, но цялата репертоарна и 
персонална политика на театъра се ръководеше от състава на трупата.

Всъщност -  какви нужди задоволяваше дейността на трупата „Сълза и 
Смях"? Погледнете репертоара и ще видите, че той е търсел само онова, 
което е задоволявало нуждите на дребната буржоазия и повърхностната
438 Субсидирането на трупата „Сълза и смях", съществуваща първоначално под друго 
име, започва през 1888.
439 Филиалът (втората сцена) на Народния театър е открит на 2.IV.1949 в сградата на 
дружество „Славянска беседа", чиято сцена (заедно стази на театър „Балкан" -  днеш
ния Младежки театър) се ползва от трупата на Народния театър, сградата на който бива 
частично разрушена от бомбардировките по време на ВСВ. От 23.1.1951 филиалът полу
чава името „Васил Кирков", което носи до 1966. От април 1957 до май 1965 Народният 
театър дели тази сцена с новооснования Сатиричен театър. През 1967 там е настанен 
новосъздаденият Нов драматичен театър „Сълза и смях".
440 Илия Николов Сапунов (1859-1948), по-известен с псевдонима си Илия Миларов 
-  писател, преводач, литературен критик и театрален деец с големи заслуги за разви
тието на българския театър.
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интелигенция, много рядко нуждите на тогавашния ни материален елит и 
никога нуждите на трудовия народ, на работническата класа. Която навре- 
мето бе затворена в квартала „Юч-Бунар"441, разположен твърде далеч от 
салона на „Славянска Беседа" и почти недостъпен, особено зимно време, 
поради нередовните тогава превозни средства и лошите материални усло
вия на работниците в София.

Погледнете репертоара на трупата „Сълза и Смях" и ще ви стане ясно 
на какви обществени слоеве може да служи той. Тук са пиесите: „Париж
ките бедни", „Двете сирачета", „Хернани", „Дон Карлос", „Директорът", 
„Добрите приятели", „Лов на мъже", „Патер Бенедикт", „Библиотекарят", 
„Кога ний мъртвите се пробудим" и двете български недвусмислия [недо
мислия] -  пиесите на Илия Миларов, директор на трупата: „Апостолът"442 и 
„Отрова"443, първата от които започваше в 8 ч. вечерта и завършваше в 2 ч. 
посред нощта.

По-късно, една нова струя навлезе в живота на трупата „Сълза и Смях" 
в лицето на Атанас Кирчев444, Кръстю Сарафов, Сава Огнянов, Петър Стой
чев, Стоян Бъчваров445 и др., като репертоарът взема друг облик. На сцената 
се появяват пиесите „Силата на мрака"446, „Лес", „Народен враг"447, „Отело", 
„Призраци", „Венецианският търговец"448, „Края на Содом"449, „Нора"450 и 
ДР-

Ето защо аз напълно вярвам, че съвсем неслучайно в 1902 год. се по
явява работническият театър „Борба" на улица „Нишка" /сега „Найчо Ца
нов" № 35/. И ако спрем вниманието си на театър „Борба" при българската 
Социалдемократическа партия, ще видим, че инициативата беше обявена 
като театър със своя собствена сграда, салон и сцена, разположени при това 
в центъра на работническия квартал в София.

Като се има предвид, че в 1902 год. единственият салон, който пред
лагаше реквизит и декори и имаше що-годе сцена (с 6-7 метра широчина

441 Ючбунар (Три кладенци)-днешниятсофийски район „Възраждане".
442 „Апостол" (1899) -  пиеса (драма) в 5 действия „из българската революционна епоха 
преди Освобождението".
443 „Отрова" (1901) -  комедията в 4 действия и 1 пролог „из съвременния столичен 
живот".
444 Атанас Илиев Кирчев (1879-1912) -  актьор и режисьор в Народния театър (1904- 
1912).
445 Стоян Стоянов Бъчваров (1878-1949) -  драматичен актьор и режисьор, един от 
пионерите на българския национален театър.
446 „Власть тьмь|" (1887) -  пиеса (драма) в 5 действия от Лев Николаевич Толстой.
447 „En folkefiende" (1882) -  пиеса (драма) в 5 действия от Хенрик Ибсен.
448 „The Merchant of Venice" (1596) -  пиеса (комедия) в 5 действия отУилям Шекспир.
449 „Sodoms Ende (1890) -  пиеса (драма) в 5 действия от Херман Зудерман.
450 „Куклен дом" от Хенрик Ибсен.
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и 4 % м. дълбочина), беше 
салонът на Иванчо Гърчев на 
улица „Патриарх Евтимий"451, 
без да се броят няколкото ес
традни сцени в казармените 
помещения.

Появяването на работни
ческия театър „Борба" -  със 
своя сграда и сцена (4 Уг на 5 
метра и височина 4 метра) -  
е значително събитие в раз
витието на българското теа
трално изкуство.

Сградата на театър „Бор
ба" и днес е в своя вид от 
1902 год. с фасада откъм ул. 
„Найчо Цанов" като не е из
менила от своя външен вид 
с изключение на съборения 
от бомбардировките салон / 
центъра/ през 1944 год.

Малко време след това 
в програмата се включва и една едноактна пие-ca, участниците в която се 
ръководеха от артиста от „Сълза и Смях" Борис Пожаров452. Тук се поста
вят едноактните пиеси като: „Дивак"453 от Чехов, „Жертва на стачката" от Гр. 
Григориевич Ге, „Процес"454 и една драматизация по Ст. Михайловски -  „От 
развала към провала"455.

До каква степен този театър е имал обществено значение макар и стази 
си скромна дейност, се обяснява с факта, че много скоро той получи по об
ществен път друго име, което придоби и гражданственост. Вместо „Борба"
451 Васил Гендов вероятно има предвид бирарията на Иванчо Гърчев, наричана „Пре
славна" и разположена на тогавашната улица и сегашния булевард „Патриарх Евти
мий" -  на мястото на днешната Френска гимназия, намиращо се според някогашните 
представи „извън очертанията на града".
452 Борис Иванов Пожаров (1866-1942) -  драматичен актьор, режисьор и театрален 
деец. За първи път се качва на сцената през 1881 в Пловдив като артист-любител.
453 „Медведь" („Мечка", 1888) -комедия в 1 действие от Антон Павловия Чехов.
454 Най-вероятно става дума за пиесата „Процесът" -  комедия в 1 действие и 1 сцена 
от немския драматург актьор и режисьор Родерих Бенедикс, играна и от Народния те
атър в края на 1905.
455 „От развала към провала" (1905) -  драматургични сатирично-публицистични диа
лози от Стоян Михайловски, издадени в книга от издателство „Д. Голов" (София).
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обществено се наричаше „Театърът на социалистите". Тук редовно се изна
сяха сказки и беседи. Редовно на трибуната се появяваха Димитър Благо
ев456, Георги Кирков457, Янко Сакъзов458, както и Ана Карима459 -  с беседи и 
сказки за жената. Доколко обаче този театър е бил зле поставен пред отго
ворните фактори, говори фактът, че през 1904 год., Когато бях ученик в IV 
гимназилен клас460, нашият класен наставник и учител по български език 
ни прочете едно нареждане от министерството, с което се забраняваше на 
учениците от гимназиите да посещават „театъра на социалистите".

Тъй като през периода от 1902 до 1906 год. жилището ни се помещава
ше на ул. „Софроний" № 5 -  непосредствено до театъра „Борба", а и като 
редовен любител на театъра и участващ във всички негови театрални проя
ви, аз имам ясната представа за целия този период до 1906 год., след който 
трябваше да се отдалеча от театъра поради преместването на семейството 
ни в съвършено противоположен квартал -  бул. „Дондуков".

Сценичната дейност на театър „Борба" само с едноактни пиеси продъл
жи приблизително до появяването на „Съвремен театър" на Матей Иконо
мов в София -  през 1903 год. в салона на „Славянска Беседа", където като 
буря преминаха пиесите: „На дне"461 и „Децата на слънцето"462 от Горки, 
„Грехът" от Пшибишевски и „Йоан Кръстител"463 от Зудерман.

По това време съставът на театър „Борба" се увеличи с нови хора. Отна
чало в него влизаха само Борис Пожаров, Альоша Бесарабски /псевдоним 
на писател, чието име не си спомням464, но зная, че е баща на актрисата 
Марта Мянкова/, една учителка от професионалното училище „Майка" и 
няколко любители-артисти, работници от разни професии.

Скоро като артист-декоратор влезе и Димитров /малкото име на кого
то не си спомням, но зная, че по-късно беше декоратор и в Народния теа
456 Димитър Благоев Николов (1856-1924) -  политик и философ, основател на органи
зираното социалистическо движение у нас.
457 Георги Йорданов Кирков (1867-1919) -  публицист, парламентарист, политик и 
профсъюзен деец.
458 Янко Иванов Сакъзов (1860-1941) -  общественик, политик, публицист, един от ли
дерите на партията на т.н. „широки" социалисти.
459 Анна Тодорова Велкова (1871-1949), по-известна с псевдонима си Ана Карима -  пи
сателка, публицистка, преводачка и общественичка, съпруга на Янко Сакъзов.
460 Съдейки по рожденната дата и справките с училищните книги на Трета мъжка 
гимназия, където Гендов учи в IV и V гимназиални класове, съответно през учебните 
1906/07 и 1907/08, то през 1904 г. (13-годишен) той е завършил най-много I прогимна
зиален клас.
461 „На дъното" (1902).
462 „Дети солнца" (1905) -  пиеса (драма) в 4 действия от Максим Горки.
463 „Johannes" (1898) -  трагедия в 5 действия от Херман Зудерман.
464 Александър Константинов -  поет, автор на духовити стихове из хумористичните 
списания, пишеш, под псевдонимите Альоша Бесарабски и Дядо Алеко.
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тър465/. Появиха се като артисти и семейство Фратеви -  Фратю Фратев466 и 
жена му Ставруда*. Също Милентиев, чиновник от Народната Банка, който 
навремето минаваше за един от най-добрите декламатори в София. Появи 
се и Стефан Първов*, артист от „Сълза и Смях", както и една милосърдна 
сестра от Александровската болница, която в „На дне" играеше ролята на 
Ана. В началото на 1904 г. започна да взема участие и младата актриса от 
„Сълза и Смях" -  Деша поп Антонова*. Тя вземаше участие в една българска 
пиеса, на която авторът й не си спомням, но всички участници бяха в нацио
нални костюми. Зная само, че накрая кметският син убива булката /Деша 
поп Антонова/ по време на сватбата. Аз участвах с ролята на малкия брат на 
булката. Спомням си една реплика от устата на кмета, който казва за бащата 
на булката, че „бил антихрист, учел децата да не ходят на черква и младежта 
да не върви по царския път".

Този увеличен състав позволи започването на трескава дейност с поста
вянето на цялостни пиеси като „На дне", „Кулата Нел"467, „Лихварят", „Вълна 
и коприна" и др. Макар че ръководител и режисьор на трупата беше Борис 
Пожаров, много често на репетициите, които се правеха само вечер -  от 8 
до 12 ч. през нощта, идваше Димитър Благоев, който оставаше на репети
циите и коригираше играта на много места. Особено живо участие взе той 
в поставянето на пиесата „На дне". В нея на мен беше дадена ролята на 
Альошка468. Доколкото си спомням ролята на Сатин играеше Фратю Фратев, 
на Барона -  Борис Пожаров, на Бубнов -  Димитров /художника/, на Васи- 
лиса -  Ставруда Фратева, Ана -  милосердната сестра, Деша поп Антонова 
-  Настя. Другите роли не си спомням, но мисля, че Стефан Първов играеше 
ролята на Татарина.

Доколко театър „Борба" е бил отречен в съзнанието на отговорните 
фактори като едно нежелателно средище с пакостна дейност, говори 
фактът, че на второто представление на пиесата „На дне" в салона е влязъл 
гимназиалният учител по латински Чилев469 и като констатира моето участие 
в пиесата, прави на следния ден донесение пред директора на гимназията

465 В случая вероятно става дума за Владимир Димитров Кацаров, чиито „декори и 
костюми" присъстват в две постановки на пиесата „Зидари" в Народния театър, осъ
ществени през 1908 и 1918.
466 Фратю Фратев Цочев (1876-1920) -  актьор от Народния театър. Започва професио
налната си кариера през 1893 в пътуващия театър „Зора" на Борис Пожаров.
467 „La Tour de Nesle" (1832) -  пиеса (историческа мелодрама) в 5 действия и 9 карти
ни от Александър Дюма-баща.
468 Альошка (Алешка) -  персонаж от пиесата „На дъното", според списъка на действа
щите лица той е „20-годишен, обущар".
469 Перикли Томов Чилев (1864-1925) -  учител, преводач и етнограф, от 1894 до края 
на живота си преподава класически езици в Първа мъжка гимназия в София.
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Най-ранната запазена снимка на Васил Гендов

1903, София, Втора прогимназия Васил Гендов (отдясно) със съученици. 
В средата Хитьо (Христо) Попов (1891-1970), първият български дипло
миран оперен режисьор, директор на Музикалния театър (1954-1957)
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Станимиров470 и иска моето наказание. Въпросът бива отнесен до учител
ския съвет, който решава да бъда наказан с изключване от гимназията за 
два месеца и намаление на поведението на единица. Дори на тефтерче
то471, в графата за забележки, наказанието беше вписано, като специално бе 
отбелязано участието ми в театъра на „социалистите"472.

* * *
Не без значение би било, ако отбележа конкретни особености в харак

тера на някои от големите представители на българския театър в миналото. 
В тези отличителни белези лично аз съзирам голямата отговорност, която са 
чувствали те в своето призвание като артисти, а заедно с това тези особено
сти са определяли и значението на всеки един, който е участвал в градежа 
на нашата духовна култура. В първите години от дейността на Матей Иконо
мов, Когато името на неговия „Съвремен театър" се бе наложило като една 
от най-големите театрални прояви у нас, той беше кумирът на зараждаща
та се в България интелигенция. Тогава, Когато имената на старите борци за 
българския театър бяха започнали да се заличават в паметта на подраства
щите, Матей Икономов остави пример, който определя неговото станови
ще за театъра и неговите отношения към всички големи представители на 
театъра от миналото.

Театърът на Матей Икономов е в Казанлък, където се радва на изклю
чителен успех. Още от ранно утро билетите са разпродадени и артистите 
са предмет на всеобщо уважение и любов. Матей Икономов беше погъл
нал изцяло славата на Софийския Театър „Сълза и Смях", единствения, кой
то също правеше обиколки из провинцията само лятно време. В лицето на 
„Съвремен театър" българската публика започна да затвърдява в съзнание
то си значението на театъра.

470 Станимир Попстефанов Станимиров (1858-1943) -  църковен историк, педагог, пи
сател и общественик. Директор на Първа мъжка гимназия (1886-1894 и 1897-1910). 
През 1908 е поканен от цар Фердинанд за учител на царските деца, а по-късно и за 
директор на създадената в двореца Частна на Негово величество класическа гимназия.
471 Става дума за ученическия бележник на Васил Гендов.
472 Според правилниците на гимназиите по онова време на учениците е абсолютно 
забранено да участват и посещават (извън специално организираните) театрални пред
ставления. В следващите години (1907-1908) появяването на Гендов в представления 
на Народния театър е причина поведението му да бъде намалено с 5 единици и той на 
практика не може да завърши V гимназиален клас в Трета мъжка гимназия. (ЦДА, ф, 
43-К, оп.1, а.е. 56, л, 87, 93, 105 и др.)
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* * *
При едно от представленията на „Съвремен театър" в Казанлък473, Ма- 

тей Икономов дава нареждане да се поставят две кресла на първия ред на 
салона в средата. Едното кресло е за майката му, която е в Казанлък474, а 
другото Матей Икономов отрежда за стария артист и един от заслужилите 
пионери на българския театър-Антон Попов-Дядката. Когато вечерта пре
ди представлението Матей Икономов посреща майка си и лично я отвежда 
до едното кресло, той й казва, като посочва към второто, все още празно 
кресло:

-  Тази вечер, майко -  казва й той, -  ти ще бъдеш една от най-щастливи
те. До тебе ще седне Антон Попов.

Предоставям на историка да определи този жест на Матей Икономов и 
неговото значение за подрастващите поколения.

През една от обиколките на „Софийски Театър", на който бях директор, 
предприета няколко месеца след злополучния пожар в Народния театър в 
София /10.11.1923 г./, намерих Антон Попов-Дядката в родния му град Казан
лък. Тогава той беше около 75-годишен старец475, много отпаднал физиче
ски, почти прегърбен.

Той обаче не носеше бастун, за да „не приличал на дядо", както сам се 
изразяваше. Духът му беше бодър, а стремежът към сцената -  неизменен. 
Той ръководеше малка любителска трупа /от днешно гледище -  самодей
на/, която даваше своите представления в салона на читалище „Искра" В 
момента, Когато „Софийски Театър" пристигна в Казанлък, Дядката репе
тираше „Отело". В същото това време той се хранеше на котлова храна в 
казармата по нареждането на началник гарнизона -  полковник Никола Кур
тев. Материалното му положение беше толкова лошо, че ако не беше този 
жест на Куртев, гладът щеше да скъси живота му много по-рано.

Преди да срещна Антон Попов, аз имах случая да разговарям с един от 
членовете на трупата, който ми каза, че насила го задържат да не участва 
в пиесите, опасявайки се да не умре на сцената поради разклатеното си

473 Този епизод е леко видоизменена версия на вече разказаното от Васил Гендов на 
с. 113-116.
474 Матей Икономов е роден в Сопот, след което семейството му се установява в 
Казанлък. Ето защо градът става седалище на основания от него пътуващ драматичен 
състав, наречен „Съвремен театър". Там в периода 1903-1908 трупата подготвя своя 
репертоар; там, в местното читалище „Искра", осъществява премиерите на предста
вленията си; там прекарва „мъртвия" за театъра летен сезон. Чудомир пише в споме
ните си: „Жена му Маня Икономова, която беше главният стълб на трупата, след като 
се разболя и не вземаше участие, продължаваше да летува в нашия град за укрепване 
на здравето си".
475 Роден през 1853, по това време Антон Попов е бил на 70.
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здраве. Когато срещнах Дядката, той ми говори за големия успех на трупата 
в Казанлък и околните селища, като същевременно изказа огорчението си, 
че не му позволяват да излиза на сцената. Гласът му беше дрезгав и тежкото 
дишане се чувстваше при всяка дума

-  Сега -  каза той -  репетираме „Отело". Едно време тя беше коронната 
ми роля и много ми е мъчно, че не ми позволяват да се явя пак в нея. Но, 
знаеш ли, Баска, защо не ми позволяват? Не Защото уж се страхуват за мое
то здраве, а Защото аз съм тигър в тази роля и ще ги затъмня така, че после 
ще ги е срам да се явят на сцената, Защото публиката ще ги сравнява с мен. 
Репетираме и много ми е мъчно за Анка /неговата съпруга -  Анка Попова, 
една от големите актриси в миналото -  бел. В. Г./. Дездемона като нея няма 
да срещна вече. Тя изгаряше на сцената.

След като поседяхме доста време в ресторанта, аз му казах, че той раз
полага с колкото места иска за нашето вечерно представление. Той обаче 
отговори, като се усмихна:

-  Защо се правиш на галантен, Когато и вий не сте по-далеч от нашата 
черга. На вас ви трябват хора, които ще платят, а не гратисчии. Моите мом
чета /артистите оттрупата -  бел. В. Г./ могат и прави да стоят, ако ги пуснете, 
а за мен е лесно -  все ще си намеря един стол отнякъде. Важното е публика 
да има.

На първия ред в салона бяха запазени две места за Дядката, а за „мом
четата му", по изричното негово желание, дадохме места от III място. Ве
черното представление имаше голям успех и много преди то да започне, 
билетите бяха разпродадени. Вечерта, малко преди началото на предста
влението, Дядката дойде на сцената и ми каза:

-  Васка, много народ чака вън за билети. Нареди да се продадат моите 
места, а и тези на момчетата, които ще гледат прави, Аз ще гледам от тук, 
зад кулисите. Как мога да заема места, Когато публика чака за билети.

Въпреки моя категоричен отказ той остана зад кулисите, откъдето из
гледа представлението, въпреки че местата му в салона останаха празни. 
Когато след представлението го поканих да дойде с нас на вечеря, той на
мери повод да откаже, като каза, че ще дойде в ресторанта. Не много след 
като вече бяхме в ресторанта, той дойде, като носеше букет от хризантеми, 
който подаде на Жана Гендова с думите:

-  Много се извинявам, че само с това мога да заплатя за голямото вни
мание, което ми оказахте. Същевременно искам да поздравя героинята Ага
та /Жана Гендова в пиесата „Земята умира"476/ за отличното изпълнение на 
ролята.

476 Пиеса от Васил Гендов, играна от неговия пътуващ театър през 1926-1927.
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След това той се наведе, целуна ръка на Жана Гендова и продължи:
-  Макар и да си много млада, аз мога да те нарека колега след тази 

вечер. След Анка аз много рядко съм поздравявал жени за хубаво изпъл
нение. Едно време така поздравих и Адриана /Адриана Будевска/, Когато я 
видях за първи път на сцената. Нашата сцена страда от липса на жени.

И като се усмихна, продължи:
-  А бе, то жени много и за всичко ги бива, само не за сцената.
След вечерята той разправи за голямата си болка, че не бил поканен за 

юбилея на Народния театър в София по случай 65 години от основаването 
на българския театър. С видимо вълнение той продължи своя разказ за зло
щастните последици от пожара в Народния театър.

-А з  все очаквах -  продължи той, -  че поне Иванчо /Иван Попов -  бел. В. 
Г./ ще се сети за мен477. Мъчно ми е само за едно -  късно разбрах, че няма 
да ме поканят. Ако бях узнал това по-рано, щях да тръгна пеша за София, но 
щях да присъствам на юбилея. За 15 дена щях да стигна в София. Пари за 
влака нямах и нямаше откъде да ги взема.

Това беше моята последна среща с Антон Попов-Дядката.

*  *  *

В безкрайната верига от спомени за досега ми с големите представи
тели на българския театър в миналото ще се спра на един, който говори 
до каква степен култът към големите беше нещо свято за младите артисти. 
Това се случи в Ямбол. В периода между 1924 и 1926 г. Матей Икономов 
беше сформирал наново своя театър, но с по-скромен репертоар, в един 
значително по-малоброен състав, включващ предимно млади сили, сред 
които на централно място стоеше младата актриса Ася Байчева*. Тя беше 
последното голямо сърдечно увлечение на големия артист. Той обичаше 
Ася Байчева с толкова младежки жар, с толкова преданост, която далеч над
вишаваше неговите години. Ася Байчева беше неговата щастлива звезда, 
която го крепеше към живота и сцената.

Успехът на театъра обаче беше значително спаднал и името на Матей 
Икономов клонеше към своя залез. Центърът на репертоара, който крепе

477 Иван Попов и Антон Попов се познават още от 1882-1883, Когато в Пловдив играят 
заедно в тамошния професионален театър, основан от Стефан Попов. Тъкмо братът на 
Антон Попов е режисьорът, под чието ръководство Иван Попов се изявява за първи 
път като актьор. Логично е да се предположи също, че по-опитният изпълнител Антон 
Попов ще да е бил нещо като ментор на по-младия от него с 12 години Иван Попов, 
Двамата са рамо до рамо и в Пловдивската любителска театрална трупа през 1887, и 
в „Основа" през 1888, Когато театърът се оглавява от Антон Попов, и в „Сълза и смях" 
през 1892-1893.
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ше материално театъра, беше пиесата „Баща и син"478 от Матей Икономов, 
която той налагаше на учебните заведения и гарнизоните, Докато вечер
ните представления биваха винаги слабо посетени. Увлечението на Матей 
Икономов към Ася Байчева и съжителството му с нея играеше значителна 
роля в този упадък на театъра, Защото провинциалните нрави не можеха 
да му простят това. Така грешките на човека Матей Икономов започнаха 
да закриват качествата на артиста Матей Икономов. Доста честите сцени 
на ревност скоро излязоха от стените на хотелите и започнаха да изпълват 
големите градски локали и учреждения. Самата Ася Байчева, подценяваща 
както името, така и увлечението на Матей Икономов, често уронваше не
говия престиж, както пред артистите, така и публично. Тя използваше това 
увлечение, за да го довежда много често до положението да й „слугува".

До каква степен Матей Икономов е идеализирал своето увлечение, до 
каква степен той е гледал на Ася като на извор за своето вдъхновение и 
творчески сили в късните си години, говори следният факт. Когато го срещ
нах в Ямбол и му казах доста деликатно какво се говори за него, той ми 
отговори със сияещи от радост и вълнение очи:

-  Нека говорят каквото си искат, но те не знаят, че тя е моето слънце. 
Нима нямам правото и аз на малко щастие?

Така двата театъра се срещнаха в Ямбол -  „Софийски Театър" и 
„Съвремен театър". „Софийски театър" вече се радваше на голям успех и бе 
утвърдил в провинцията положението си на една от желаните и очаквани 
театрални трупи. Датите в читалищния салон бяха предварително ангажи
рани от „Софийски Театър" и Матей Икономов, без да предполага това, вли
за в града и заварва салона ангажиран. Материалното му положение не е 
позволило да напусне града и той е решил да изчака, като приютява хората 
си в един малък хотел в края на града, където осигурява храната на „теф
терче". На следния ден обаче, Когато „Софийски Театър" пристига в Ямбол, 
гостилничарят в същия хотел категорично отказва храненето на „тефтерче" 
и театърът на Матей Икономов се озовава на кръстопът.

С пристигането си в Ямбол аз узнах, че Матей Икономов е в града, а и че 
е търсил заем срещу част от театралния гардероб, какъвто заем обаче той 
така и не намери. При срещата ми с него, която продължи близо един час, 
той не издаде своето лошо материално положение, а обясни, че е решил да 
остане известно време в Ямбол -  както за почивка, така и за подготовката 
на нова пиеса. Матей Икономов винаги ми е импонирал със своя устано
вен характер, със своите лични качества на човек и борец за българския 
театър. Няма да издам голяма тайна, ако кажа, че Матей Икономов имаше

478 „Баща и син" („Какво казва дядо Матю") -  пиеса в 3 действия от Матей Икономов.
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най-приятелски отношения към мен, въпреки разликата в годините ни, че 
не скриваше своите симпатии към мен. Той изказа радостта си, че ще има 
възможност да гледа представленията на нашия театър.

-  Знаеш ли -  каза той с усмивка, -  като следя твоята борба за провин
циалния театър и виждам успеха, който имаш, като виждам какви усилия 
полагаш, за да създадеш в България и филмово изкуство, чудя се как може 
ти да бъдеш племенник на най-големия търгаш и най-голямото зло в нашия 
театрален живот -  Иван Попов. За това че е прост човек, не му се сърдя, но 
че той стои като спирачка в развитието на нашия театър, и то само заради 
свои лични облаги, аз няма да му простя никога. Ордените, които си е на
кичил връз гърдите, никога няма да изтрият сълзите нито на Антон Попов, 
нито на Войникова, които така и ще си останат незасъхнали. Народният теа
тър изгоря, за да заличи неговото срамно дело, да заличи престъплението, 
което направи към тези, на които ние дължим градежа на българския теа
тър, а лично той -  своето положение и щастие.

Матей Икономов говореше във връзка с юбилея на Народния театър 
по случай 65 год. от основаването на театъра479 и последвалия пожар през 
време на четвъртото представление.

Виждайки неговото тежко, почти безизходно положение, аз реших да 
му отстъпя първата от нашите ангажирани дати, която беше следващият 
ден, включваща и дневните представления. Отидох при касиера на читали
щето Терзиев /собственик на колониален магазин/ и го помолих да съобщи 
на Матей Икономов, че той може да разполага със следния ден и да афиши
ра. Помолих го също да му съобщи, че салонът е платен.

Още същия ден Матей Икономов ме настигна на улицата и като ме пре
гърна, каза:

-  Сега разбрах защо вуйчо ти Иван не те обича. А аз зная, че не те обича. 
Той е еснаф, а еснафът лесно издава чувствата си. Това, което ти направи, 
аз никога няма да забравя, но те предупреждавам, че и ти като мен ще има 
много да теглиш.

От двете дадени от тях представления на пиесата „Баща и син", дневно 
и вечерно, имаха сравнително добър приход. Още рано на другия ден Ма
тей Икономов ме намери и като ми благодари най-сърдечно, гордо заяви:

-  Матей Икономов може да приеме услуга от колега, но никога даре
ние, дори то да е направено от някой министър.

Като каза това, той ми предаде предплатения наем за салона.

479 Честването, проведено на 4.11.1923 в Народния театър, бива организирано, за да се 
отбележи (макар и със закъснение от година и половина) 65-годишнината от първото 
театрално представление в България, за каквото се приема поставянето от Сава До- 
броплодни на комедията „Михал Мишкоед" в Шумен на 15.VIII.1856.
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-  Хубаво би било -  добави той -  ние артистите, които от сцената апели
раме за повече човечност и обществена справедливост, да бъдем такива и 
в живота. Жалко, че малцина от нашите артисти са хора, особено пък вуйчо 
ти Иван.

Аз така и не можах да узная, макар оттогава да се мина доста време, 
защо Матей Икономов хранеше такива неприязнени чувства към Иван По
пов. От друга страна, аз имах лични причини, за да не разубеждавам Матей 
Икономов в неговото мнение, макар че Иван Попов беше брат на майка ми. 
Когато днес се връщам в спомените си към този случай с Матей Икономов 
в Ямбол, в съзнанието ми възниква друг един такъв, който до известна сте
пен потвърждава мнението ми за човешките добродетели на артистите в 
България.

Голямата наша драматична актриса Султана Николова има нещастие
то в късните си години да загуби своя единствен син, а веднага след това 
и зрението си. Ослепяла напълно и изпаднала в най-тежко положение, тя 
продължаваше своето съществувание. Аз виждах голямата Султана, неза
менимата Дездемона, Мария Стюарт и Ада Барциновска от „Края на Содом" 
да пъпли по столичния паваж, водена за ръка от едно момиченце. В това 
време /1945-1946 г./ аз бях председател на Съюза на филмовите дейци в 
България480 към Камарата на Народната Култура. Наближаваше Коледа. Зе
мята бе наметнала своята бяла премяна, а общият шум на живота на ули
цата обещаваше много радости. Канцеларията на съюза беше на ул. „Леге". 
Случайно срещам Султана Николова на улицата. Спирам я. Тя се взира в мен 
и като протяга ръце, извика:

-  Баска, ти ли си? По гласа те познах.
След обичайните реплики и тежката атмосфера тя заговори с просълзе

ни очи.
-  Лоша орисия имам, моето момче. А още по-лошо е, че изнемогвам 

в мизерия. Знаеш ли откъде идвам? От съюза на артистите. Обърнах се за 
помощ, за да не посрещна Коледа гладна. Безсрамници, отказаха ми под 
предлог, че нямали пари. Имат пари, за да купуват апартаменти, а за една 
нуждаеща се колежка нямат. Исках им само 1000 лв. /днешни 40 лева -  бел. 
В. Г./, но ми отказаха.

Същата вечер управителният съвет на Съюза на филмовите дейци има
ше заседание във връзка с подпомагането на някои от нуждаещите се наши 
членове. След разискванията и разпределянето на помощите, направено по

480 Васил Гендов е председател на СФД от 1934 до 1948, по-късно Съюзът е закрит 
и преобразуван в Дом на кинодейците, за да бъде възстановен като „Съюз на кино
дейците" през 1954.

234



доклад на др. Александър Вазов481, подпредседателя на съюза, се установи, 
че в съюзната каса остават налични пари 20 000 лева /днешни 800 лева/.

Със сърцераздирателни думи аз описах положението на Султана Нико
лова и помолих колегите да гласуваме тази сума от 20 000 лева като помощ 
на Султана Николова от Съюза на филмовите дейци. Моят мотив беше този, 
че те ще бъдат повече полезни на нея в дадения момент, отколкото мъртви 
в касата на съюза. С възторг и единодушие колегите от управителния съвет, 
които присъстваха на заседанието, а имено Александър Вазов, Васил Бакър- 
джиев, Васил Холиолчев482, Георги Дончев483, Георги Парлапанов484 и Борис 
Грежов485 приеха моето предложение и на другия ден делегация от съюза 
посети в дома й Султана Николова, за да й поднесе дарението от 20 000 
лева от името на Съюза на Бакърджиев, Васил Холиолчев486, джиев, Васил 
Холиолчев487, Георги Дончев488, Георги Парлапанов489 и Борис Грежов490 при
еха моето предложение и на другия ден делегация от съюза посети в дома 
й Султана Николова, за да й поднесе дарението от 20 000 лева от името на 
Съюза на филмовите дейци.

Срещата е била много трогателна. Разплакана, Султана Николова е при
ела дарението, покъртена от вниманието на съюза, на който тя нито е член, 
нито е от нашите филмови среди.

Не без значение ще бъде, ако подчертая също и един случай с голе
мия представител на българския театър -  Сава Огнянов. Един случай, който

481 Александър Георгиев Вазов (1900-1972) -  сценарист и режисьор, един от пионе
рите на българското кино. Автор на игралните филми „Грамада" (1936) и „Настрадин 
Ходжа и Хитър Петър" (1939).
482 Васил Натанаилов Холиолчев (1908-1974) -  кинооператор, заснел десетки хрони- 
кално-документални и 10 игрални филма.
483 Георги Дончев (1884-1950) -  певец от Народната опера, през 1919 е един от осно
вателите на професионалната организация, наречена Съюз на артистите, музикантите 
и театралните служители.
484 Георги Парлапанов (1899-1953) -  кинооператор и звукооператор, занимава се с 
кино от 1934 г.
485 Борис Апостолов Грежов (1889-1968) -  филмов режисьор, сценарист, един от пио
нерите на българското кино.
486 Васил Натанаилов Холиолчев (1908-1974) -  кинооператор, заснел десетки хрони- 
кално-документални и 10 игрални филма.
487 Васил Натанаилов Холиолчев (1908-1974) -  кинооператор, заснел десетки хрони- 
кално-документални и 10 игрални филма.
488 Георги Дончев (1884-1950) -  певец от Народната опера, през 1919 е един от осно
вателите на професионалната организация, наречена Съюз на артистите, музикантите 
и театралните служители.
489 Георги Парлапанов (1899-1953) -  кинооператор и звукооператор, занимава се с 
кино от 1934 г.
490 Борис Апостолов Грежов (1889-1968) -  филмов режисьор, сценарист, един от пио
нерите на българското кино.
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трябва да се отбележи като илюстрация на онази епоха, Когато отговорните 
фактори са гледали на артиста като на търговска стока, Когато артистът Сава 
Огнянов е бил оценяван дотолкова, доколкото е допринасял за приходите в 
касата на Народния театър.

Това напълно покрива голямата мисъл на др. Георги Димитров491, из
разена в първия позив на първия Съюз на артистите в България492 към со
циалистическата партия /тесни/ от 29,IX.1919 год. В този позив, който бе 
редактиран лично от др. Димитров, се казва: „Нашият труд, дарби и талант 
се ценят само дотолкова, доколкото те могат да повлияят върху ръста на ди
видентите и тантиемите493 -  печалбите на господата акционери. Художни
кът артист се принизи до положението на обикновен наемник" /екземпляр 
от първия позив е запазен и днес/.

Сава Огнянов е принуден да напусне Народния театър и заминава за 
Италия, където неговият талант и име му откриват големи възможности във 
филмовото поприще /тогава -  немия филм/. Той участва като герой и пър
ви артист в големия италиански революционен филм „Доктор Колло" или 
„Отец Са вели"494, който филм е преминал с голям успех в цяла Италия и под
чертава големите качества на Сава Огнянов. Че това е така, се подчертава от 
факта, че той веднага получава ангажименти не само в Италия, но и в Гер
мания, Франция и други държави. Той бива лично поздравен както от голе
мите представители на италианския филм Пина Меникели, Лида Борелли,

491 Георги Димитров Михайлов (1882-1949) -  политик и държавник, висш функционер 
на БКП.
492 На 2.XI.1919 група ляво настроени сценични творци провъзгласяват основаването 
на Съюза на артистите, музикантите и театралните служители (именуван в някои изда
ния и като „Комунистически съюз на артистите, художниците и театралните служащи 
в България"). Организацията, имаща по-скоро синдикални функции, никога обаче не 
бива правно регистрирана и затова днешният САБ не се припознава като неин наслед
ник,
493 Тантиеми -  възнаграждения, изплащани на управители и ръководители на пред
приятия след облагане на приходите с данък. Изразяват се в процент от печалбата, 
дохода, оборота или други икономически показатели на предприятието.
494 Сава Огнянов изпълнява главната роля в италианския игрален филм „La badia di 
Montenero" („Абатството на Черната планина", 1921) -  продукция на „Velia-film" (Рим), 
режисирана от Ренато Булла. Българинът претворява образа на д-р Коло, който е во
дач на карбонерите -  членове на революционна организация, бореща се през 30-те 
години на XIX век за независимостта на Италия. Преследван от австрийската полиция, 
той се укрива в манастир, където заживява под името отец Савелий. Скоро монахът 
капуцинер се прочува в областта Калабрия като свят човек и чудотворец. Ето защо у нас 
творбата е рекламирана и като „Революционерът д-р Коло", и като „Отец Савелий" (сп, 
„Кино-свят", г. I, № 1,1921), но бива показана под първото заглавие.
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Мария Якобини495, Алберто Капаци496, така и от германските артисти Хени 
Портен497, Конрад Вайд498 и Вернер Краус499 /гледай сп. „Кино-Свят", брой 1 
от 1921 г./. Огнянов обаче мисли за България. Той се връща в България точ
но по времето, Когато филмът „Д-р Колло" ще се прожектира като премиера 
в кино „Модерен Театър"500.

Вследствие на своята тематика и революционен сюжет, особено във 
времето след Първата световна война, Когато България се намираше в оку
пационен период, Когато филмите се цензурираха и от чужденците окупа
тори, членове на разни репарационни комисии, филмът на Огнянов нямаше 
желания касов успех в София. Същата участ постигна филмът и в провинци
ята, а понеже Огнянов е бил материално ангажиран с приходите от филма в 
България, изпада в лошо материално положение, което го принуди да влезе 
в състава на Кооперативния Оперетен Театър501 и да участва в оперетите. 
Спомням си една негова мисъл, изказана публично в магазина на винарска
та къща „Наслада" на Дончо поп Тодоров, разположена срещу самия Коопе

495 Пина Меникели (Pina Menichelli, 1890-1984),/!ида Борелли (Lyda Borelli, 1884-1959) 
и Мария Якобини (Maria Jacobini, 1892-1944) -  звезди на италианското нямо кино.
496 Алберто Капоци (Alberto Capozzi, 1886-1945) -  актьор, звезда на италианското 
кино, между 1908 и 1945 участва в над 130 филма.
497 Хени Портен (Henny Porten, Henny Frieda Ulricke Porten, 1890-1960) -  германска 
киноактриса, най-голямата звезда на немското нямо кино.
498 Конрад Файт /Вайд/ (Hans Walter Conrad Veidt, 1893-1943) -  един от най-големите 
германски киноактьори от първата половина на XX век.
499 Вернер Краус (Werner Krauß, 1884-1959) -  актьор на германския театър и кино.
500 През пролетта на 1921 сп. „Кино-свят" огласява, че филмът „е пристигнал" и „към 20 
май той ще се играе в един от столичните кинематографи" (Пристигнал филм. -  сп. „Ки
но-свят", г. I, № 1,1921, с. 9). В следващия си брой същото „ежеседмично илюстровано 
списание" допълва: „ще се играе наскоро, навярно след Велик ден, в един от столич
ните кинематографи" („Отец Савелий". -  сп. „Кино-свят", г. I, № 2,1921, с. 4). Великден, 
който тогава се е падал на 1 май, отминава, но пък остава надеждата, че Сава Огнянов 
ще се завърне в България „тая седмица" (навярно средата на месеца). „Веднага след 
пристигането му, филма ще се играе в театър „Одеон" (Огнянов пристига. -  сп. „Кино- 
свят", г, I, № 3, 1921, с. 8). На 21 май управлението на кинотеатър „Одеон" открива 
„предварителна продажба на билети" за „Революционерът д-р Коло". Разбира се също, 
че Сава Огнянов „се е завърнал специално от Италия, за да присъствува при игрането 
на филма" (в. „Дневник", г. XVII, № 6462, 21.V.1921; № 6463, 23.V.1921). Дали поради 
липса на интерес, дали поради неизвестни технически причини, дали поради типично 
български неразбории, но по-нататъшните представления се „отлагат" - , ,в  съгласие с 
собственика на филма г-н Сава Огнянов" (в. „Дневник", г. XVII, № 6466, 27.V.1921). За 
да започнат „отново" на 2 юни (в. „Дневник", г. XVII, № 6471,1.VI.1921). На 30 ноември 
в „Свободен театър", където актьорът започва работа, тържествено се чества неговата 
„20-годишна сценична дейност". Филмът не бива показан
501 Кооперативен театър -  оперетен театър, основан в София към края на 1922, учре
ден на кооперативни начала -  равноправни собственици на театъра са неговите актьо
ри кооператори.
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ративен Театър. В същата къща имаше и нещо като аперитив, който се посе
щаваше предимно от артисти и журналисти, навярно Защото самият Дончо 
поп Тодоров беше акционер [кооператор] в Кооперативния Театър. На една 
от масите в аперитива са няколко души, между които Сава Огнянов, Стоил 
Стоилов502 /режисьор на Кооп. Театър/, Атанас Дамянов503 /собственик на 
вестниците „Утро" и „Дневник"/, Славка Георгиева, първа актриса от теа
търа, Тодор Обрешков и др. Тук през време на разговора Дамянов направи 
един намек на Огнянов, че мястото му не е в Кооперативния Театър, неза
висимо, че и тук той е еднакво голям и покрива всички. Огнянов с усмивка 
му отговори: „За хляб и покрив над главата си ще играя и пред джамията". 
По това време моите отношения към Сава Огнянов бяха отношения на млад 
артист към големия представител на българския театър, всеки случаен до
сег с него за мен бе въпрос на чест. Ето защо бях изненадан от случая, който 
ще предам.

Пред входа на сладкарница „Цар Освободител"504 /срещу Военния клуб 
на бул. „Руски", сега изложбено помещение / бях спрян от Сава Огнянов, 
който, след като ме помоли да влезем вътре в сладкарницата, каза, че ще 
поиска от мен една голяма услуга. Аз бях смутен от голямата чест, че той се 
обръща по този повод към мен. Услугата се отнасяла до 2000 лева, които той 
трябва да има непременно в непродължително време и затова ги моли от 
мен. На уговорения час и място аз му предадох сумата, обзет от радост, че 
можах да услужа.

След като се мина известно време от този случай, аз се отбивам в шап
карския магазин на Виткович-Леви на ул. „Търговска" /сега там е Партийни
ят Дом/. Тук магазинерът, когото познавах, ме запита дали Сава Огнянов е в 
София. Разбра се и причината за този интерес -  преди известно време Сава 
Огнянов взел на кредит от магазина една шапка-бомбе, оставяйки като га
ранция пакет с фотографии. Тъй като оттогава бе изминало доста време, ма
газинерът искаше да повърне залога, след като му се брои сумата. След като 
ги разгледах, констатирах, че фотографиите са 30 големи фотоса от филма 
„Д-р Колло". За мен вече беше ясно, че материалното положение на Сава

502 Стоил Стефанов Стоилов (1893-1944) -  актьор, драматичен и оперетен режисьор, 
театрален деец.
503 Атанас Фратев Дамянов (1871-1948) -  журналист и издател (на всекидневниците 
„Дневник", „Утро" и „Заря", седмичника „Неделно утро" и сп. „Илюстрована седмица"), 
първият български медиен магнат.
504 Прочута кафе-сладкарница на ъгъла между бул. „Цар Освободител" и ул. „Раков
ски", най-често е наричана „Писателското кафене", Защото десетилетия наред е под
слонявала най-видните представители на столичната художествено-творческа интели
генция. След ВСВ се ползва за изложбена зала. Съществува до 1975, Когато посред бял 
ден бива разрушена за часове по заповед на тогавашната комунистическа власт.
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Огнянов е много лошо. Когато му споменах за тази си среща в магазина, той 
ми отговори, че в момента нямал никаква възможност да се издължи, но че 
ще стори това по-късно. Предложих му да взема вместо него заложените 
фотоси, а и да ми даде някаква бележка, за да ги получа. Той се съгласи. 
Така фотосите останаха у мен до неговата смърт. След това един фотограф 
ги поиска, за да ги използва за издаването на възпоменателни картички за 
него. Дадох му ги и оттогава фотографиите се изгубиха, Защото фотографът 
промени своето местожителство. Едва през 1949 год., Когато се откри му
зеят при Българската кинематография, фотосите бяха издирени и прибрани 
в него, където се съхраняват като единствената материална следа от филмо
вата кариера на Сава Огнянов.

* * *
КАК СЕ СЪЗДАДЕ ПЪРВИЯТ СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ КЛУБА 

НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /тесни/ ПРЕЗ 1919 год.

Това беше през лятото на 1919 г. На една маса в прословутата навреме- 
то сладкарница „Роза"505, свърталище на всички артисти, писатели, поети, 
композитори, мечтатели, седяхме няколко души, между които адвокатът 
Любен Дюкмеджиев506, голям приятел и същевременно любимец на тру
жениците на изкуството, Стефан Гендов507, Стоян Бъчваров, Георги Дончев, 
Тодор Обрешков и др. Разговорът се водеше около изключителния успех на 
новосъздадения акционерен оперетен театър „Ренесанс"508, но и за някои 
от своеволията на неговите господа акционери по отношение на заплатите 
на артистите509.

Дюкмеджиев повдигна въпроса за експлоатацията на труда на артисти
те, която според него нямаше да се ограничи само в частните театри, а щеше 
постепенно да обхване и всички други. Накрая се дойде до заключението, 
че трябва да се направи нещо, което да се противопостави на този поход на

505 Първата модерна сладкарница в София, наречена на нейната съдържателна -  
австрийката Роза Холцшу, намирала се на ъгъла между бул. „Дондуков" и ул. „Търгов
ска".
506 Любен Дюкмеджиев -  виден аоличен юриа, адвокат, народен представител от 
БРП (к).
507 Стефан Димов [Димитров] Гендов [Хаджигендов] (1889-1951) -  журналиа, изда
тел, театрален критик, драматург, писател. Брат на Васил Гендов.
508 „Ренесанс" (1919-1922) -  софийски театър с две секции -  оперетна и драматична 
(от края на 1921), дал името на сградата на площад „Възраждане", по-късно Профсъю
зен дом на културата „Георги Димитров".
509 През пролетта на 1921 в театър „Ренесанс" е организирана, по инициатива на не
колцина артиаи комунисти, няколкоседмична аачка срещу ниските заплати на актьор
ите и персонала.
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капитала в изкуството. Като резултат на всичко това, взе се решение да се 
организира Съюз на артистите в България. Написа се и се редактира покана 
за събрание, която трябваше да се разнесе на всички артисти от столицата и 
провинцията. Това беше лесно, Защото повече от провинциалните артисти 
прекарваха мъртвия летен сезон в София. На мен се възложи задачата да 
разнеса поканата и да агитирам за масово посещение на събранието.

Под един или друг предлог обаче мнозина отказаха, особено след като 
узнаха, че събранието ще се състои в клуба на партията на социалдемокра
тите /тесни/ на ул. „Кирил и Методий"510. Мнозина отказваха с мотива, че 
не могат да участват в съюз, който сигурно ще се обособи към партията. 
Такова бе мнението на повечето от артистите на Народния театър. Имаше 
и такива, които откровено заявяваха, че не желаят да си загубят мястото в 
Народния театър. Значително по-отзивчиви бяха провинциалните артисти 
и тези от оперетния театър „Ренесанс". В организиране на събранието про
тече времето до септември, Когато за втори път се изпрати нова покана, в 
резултат на която се получиха само подписите на артистите: Стоян Бъчваров 
от Народния театър, Георги Дончев от Народната Опера, Мими Балканска511, 
Иван Цачев*, Павлина Обрешкова, Тодор Обрешков, Генчо Марков512 от Теа
тър „Ренесанс", Жана Гендова, Зора Македонска, Матьо Македонски, Мишо 
Левиев, Дочо Касабов, Иванка Касабова от провинциалните театри, Георги 
Хинчев513, оперен артист, Стефан Гендов, журналист, както и някои от по- 
младите стажанти на Народния театър и хористи в Операта. При този състав 
на 28 Септември 1919 год. се събрахме в клуба на Работническата партия, 
където още в самото начало се появи разколебаване, поради наличността 
на толкова малко присъстващи.

Преди разтурянето на събранието др. Любен Дюкмеджиев ни помоли 
да почакаме до идването на секретаря на синдикалния съюз Георги Димит
ров514, който в момента бил малко зает. Още с идването си Георги Димитров 
остана изненадан от нашето разколебаване. Той поздрави идеята за създа
ване на съюз на артистите в България и подчерта, че няма значение количе
ството на основателите:

-  Ако днес -  каза той -  сте петнадесет или двадесет души, утре ще бъ
дете сто, двеста, Докато всички се наредят до вас. Всички, макар и по-късно,

510 Сградата е запазена до наши дни във вътрешния двор на № 88.
511 Мими Михайлова Балканска (1902-1984) -  популярна оперетна певица, на 17 
години, дебютира в театър „Ренесанс".
512 Генчо Драгомиров Марков (1898-1959) -  оперетен актьор, режисьор и театрален 
администратор.
513 Георги Хинчев (1897-1968) -  оперен певец, лиричен тенор, един от най-ранните 
изпълнители по Българското радио.
514 Георги Димитров е ръководител на ОРСС от 1909 до 1923.
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ще разберат, че вие, артистите, ставате стока, че вашият труд и положение 
в театъра ще зависят от това, доколко вие ще повишавате дивидентите на 
господата акционери. Днес ще бъде съюз на артистите, утре -  съюз и на 
музикантите, художниците, писателите, Докато се изгради здравата стена 
срещу настъпващия капитал в изкуството и литературното творчество!

Ентусиазмът, който думите на Георги Димитров вляха в присъстващите, 
породи решението да се образува съюз на артистите в България. Др. Георги 
Димитров ни обеща личното си съдействие, като ни даваше на разположе
ние клубното помещение за събранията и партийната печатница за евенту
алните нужди на новия съюз.

Веднага се пристъпи към избирането на временна управа на съюза. 
Единодушно бяха избрани: Стоян Бъчваров, Георги Дончев и Васил Гендов, 
чиято задача бе да изработят проектоустав на съюза, който трябваше да се 
приеме на конгрес, свикан в София515. Тримата също трябваше да подготвят 
и разпратят до всички артисти в България печатен позив, който да разясня
ва задачите и целите на новата организация, начините за изграждането на 
местни секции в провинцията и да дава директиви на новата управа. Пози
вът, който трябваше да носи подписа на временната управа, се редактира 
от др. Любен Дюкмеджиев и Стефан Гендов в духа на изказванията на др. 
Георги Димитров, който също трябваше да прегледа и коригира позива пре
ди неговото отпечатване.

Скоро позивът бе отпечатан и разпратен до всички артисти от София и 
провинцията. И този път обаче резултатът остана незначителен -  отзоваха 
се някои от провинциалните артисти, малцина на брой, артистите от софий
ските Народен Театър и Опера дори не отговориха на поканата. Дейността 
на новия съюз се ограничи в организирането, и то от името на Работниче
ската партия /тесни/, на няколко забави и вечеринки, които се дадоха в са
лона на Иванчо Гърчев на ул. „Патриарх Евтимий".

Въпреки това Съюзът се обособи като секция към партията и на 1 Май 
1920 год. организираните от съюза артисти за първи път манифестираха в 
първомайската манифестация, като носеха плакат с текст: „Секция на арти
стите към работническата партия". Секцията направи особено впечатление 
с организирания от артиста Иван Цачев хор от съюзни членове -  артисти и 
хористи на театър „Ренесанс"

515 На 24.IX.1920 сп. „Комедия" известява: „Местната софийска секция от „Комунисти
ческия Съюз на Артистите, художниците и театралните служащи в България" е избрала 
местното си настоятелство: секретар -  П. Димитров, касиер -  В. Райков, контролна ко
мисия -  Сп. Тонев, Ст. Бъчваров и Н. Златаров и членове -  Хр. Попов, Г. Дюлгеров и Ст. 
Гендов. Първият учредителен конгрес на този съюз ще се състои в София на 25 и 26 т. 
м. в малкия салон „Георги Кирков" (Хроника. -  сп. „Комедия", г. I, № 9, 24.IX.1920, с. 7).
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Осъществявайки по-скромни и ставащи все по-редки инициативи, съю
зът просъществува до края на 1921 год., Когато против него се започна шум
на агитация, довела до основаването на нов съюз, организиран от артистите 
на Софийския Народен Театър и Опера и някои от утвърдените градски теа
три в страната. И наистина, в 1922 год. се създаде такъв съюз, който тури 
началото на днешния съюз на артистите в България516.

Ето и съдържанието на първия издаден позив от първия съюз на арти
стите в България, от който един екземпляр е запазен и до днес.

„ПОЗИВ КЪМ АРТИСТИТЕ, МУЗИКАНТИТЕ И ТЕАТРАЛНИТЕ СЛУЖАЩИ В 
БЪЛГАРИЯ. Драги колеги, посветили своя труд на театралното и сценично 
дело, утешавани от мисълта, че служим на една висока и благородна цел, 
че спомагаме за културното и духовно повдигане на народа, че и ний сме 
един от факторите на художественото превъзпитание на обществото, ние с 
гордост и смирение сме носили тежкия кръст на български артисти. Сцената 
е погълнала и поглъща нашата младост, нашето здраве и живот. Благодаре
ние на труда, постоянството и енергията на толкова явни и анонимни труже
ници през последните няколко десетилетия, мнозина от които разстроиха и 
здравето, и нервите си -  днес, поне в техническо отношение, театралното 
дело у нас, както в провинцията и особено в столицата, стои на една срав
нително задоволителна висота. За недъзите и недостатъците не искаме тука 
да споменаваме.

Народен и частни театри, опера, оперета, кинематографи, филхармония 
и оркестри -  това е един несъмнен напредък. Но при този видим външен 
блясък и напредък, като оставим настрана моралната награда на артиста, 
музиканта и сценичния служител -  скромни труженици, тези, които трябва 
в момент на творчество да забравят себе си, за да доставят удоволствие на 
другите, -  как са поставени в материално отношение българските артисти, 
музиканти и театрални служители? Днес и у нас изкуството се капитализи
ра. Това важи особено за театъра. В интереса на техническия напредък той 
отдавна се изплъзна от ръцете на артиста и любителя и премина в сурова
та и груба ръка на капиталиста. Изкуството и у нас отдавна е станало вече 
стока. Примитивният, любителско-меценатският антрепреньор517 се замени 
от всевластния и алчен носител на капитала. Ето ги вече новите театрални

516 Началото на днешния САБ е положено през ноември 1921, Когато бива регистриран 
Съюзът на българските артисти, който на 19.IX.1924 се слива с Общия съюз на драма- 
тическите и оперни артисти в България, образувайки единна организация, наречена 
Съюз на драматическите и оперни артисти.
517 Антрепреньор-отфр. entrepreneur- предприемач, който поддържа театрална тру
па. В българския език от първата половина XX век така се нарича собственик на театър, 
цирк или други развлекателни заведения.
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акционерни дружества: „Свободен Театър", „Ренесанс" и др. в столицата, 
други такива във Варна, Русе, Пловдив и другаде.

Защо се пласира капиталът в тези културни предприятия? Защото са до
ходоносни, Интересът на капитала ръководи днес театралното и сценично 
дело. Художникът артист се принизи до положението на обикновен наем
ник. Тази истина я чувстваме непосредствено. Трябва обаче да я разберем и 
запомним. Ние, артисти, музиканти и сценични служители, сме такива също 
наемници, каквито са и другите наемници на капитала. Нашият труд, дарби 
и талант се ценят само дотолкова, доколкото те могат да повлияят на ръста 
на дивидентите и тантиемите -  печалбите на господата акционери. Остава
ме настрана сега по-общия въпрос за влиянието на тази зависимост върху 
характера на изкуството. Веднъж разбрали своето положение, ние трябва 
да дирим и подходни [подходящи] средства за неговото подобрение. Ста
нали наемници, ние сме в редовете на класата на наемниците. Нашата фа
ланга от интелигентски, артистически и музикален пролетарият увеличава 
общата фаланга на пролетариата на наемниците.

Другари,
И ние, творителите и създателите на духовни и художествени ценности, 

трябва в борбата за подобрение на материалното ни положение да прибег
нем до методите и средствата на професионалната борба на наемничест- 
вото. Това е борбата за защита на нашите духовни и материални интереси 
върху почвата на класовата борба. Това трябва да се разбере и запомни от 
всички.

Водени от тези съображения, софийските артисти, музиканти и театрал
ни служители събрахме се в неделя на 28 септември да разменим мисли 
върху нашето положение. В тази учредителна конференция се реши едино
душно да се образува един професионален съюз на артистите, музикантите 
и театрални служители в България. Местната софийска секция се образува 
веднага. Избра се една временна комисия в състав: Ст. Бъчваров, драмати
чен артист, Георги Дончев, оперен певец, Васил Гендов, драматичен артист, 
които да изработят проектоустав на новата организация.

Като известяваме това на другарите си от столицата и провинцията, ние 
молим всички колеги да вземат присърце това общо наше дело и усърдно 
да заработят за изграждането и закрепването на нашата нова организация, 
която ще се бори за нашите материални и духовни интереси, а заедно стова 
ще бъде един нов фактор за обнова на нашето изкуство.

Другари от провинцията,
Веднага след получаването на този позив, отзовете се с усърдие и обра

зувайте местни секции, които ще влязат в състава на съюза.
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Колеги от столицата,
В най-скоро време временният комитет ще свика общо събрание, на 

което ще се докладва изработеният проектоустав.
Нито един артист, музикант или театрален служител да не остане вън от 

организацията.
Да живее, прочие, новият борец-Съю зът на артистите, музикантите и 

театралните служители.
София, 29 Септември 1919 год.
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ:
Ст. Бъчваров, Г. Дончев, В. Ген до в".

* * *
Тук обаче би трябвало да открия една скоба, за да се разяснят онези 

причини, които заставиха българските артисти, особено тези от Софийския 
Народен Театър, да останат нехайни към позива и да откажат участието си 
в новата организация. Доколкото си спомням, този въпрос бе повдиган на- 
времето и в едно от заседанията на временната управа на съюза, и то във 
връзка с някои отговори, получени както от провинциалните колеги, така 
и посредством устните изказвания на колеги от Народния театър. Един
ствената и главна причина, аз мисля, която повлия на колегите да не на
влязат масово в новия съюз, беше острият тон на позива. Особено много 
се подчертаваше на пасажа, който започваше с обръщението „другари" и 
продължаваше с призива: „Ний, творителите и създателите на духовни и ху
дожествени ценности, трябва в борбата за подобрение на материалното ни 
положение, да прибегнем до методите и средствата на професионалната 
борба на наемничеството [...] върху почвата на класовата борба".

Общо бе мнението, че този пасаж трябва изцяло да се премахне, осо
бено софийските колеги намираха, че това било заплашване, че се загатва 
с това за протестни акции, стачки и други, които неминуемо ще повлекат 
наказания и уволнения. Шокираше ги също и обръщението „другари", кое
то, според тях, уронваше престижа на артиста. Целият позив и особено па
сажът, който се посочваше, бил една политическа форма на борба и в никой 
случай професионална такава. А най-вече се страхуваха от това, че всички 
членове на съюза ще бъдат принудени да се запишат и като членове на пар
тията.

Това далеч не беше така, Защото в продължение на двете години, които 
изживя съюзът, не е бил повдиган въпросът за членство в партията на съюз
ните членове. Също не се оправда предположението, че имало опасност от 
наказания и уволнения, Защото нито Ст. Бъчваров, нито Г. Дончев, нито аз,
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които бяхме в Народния театър, не получихме нито мъмрене, нито каквото 
и да било друго наказание. Във всеки случай временната управа категорич
но реши да не взема под внимание забележките и да не изменя съдържа
нието на позива, нито да приема предложението да се обособяваме като 
съюз, стоящ далеч от работническата партия.

А Когато имаше всички изгледи новият съюз да закрепне и да се раз
расне, артистите от Народния театър решиха да се създаде „казионният" 
съюз, като преграда на съюза при работническата партия. В 1922 год. се съз
даде новият съюз, обединяващ всички артисти от Народния театър в София 
и градските в провинцията, което стана причина за разпадането на първия 
съюз и неговото окончателно разформироване.

Завършено на 15.X.1954 г. в 182 стр.518.

подпис: Васил Гендов

518 Ръкописна бележка, след която Васил Гендов е поставил своя подпис.
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Приложение № 1: Авторски пиеси на Васил Гендов519
Някои от пиесите на Васил Гендов, които се ползваха с голям успех, са 

следните:
„ПОЗОРЪТ НА ОЛ МАКА" с тематика саможертвата пред висшите дър

жавни интереси, пред олтара на отечеството;
„СЯНКАТА НА ГРАДОВЕТЕ" с тематика отношенията между селата и гра

довете, Когато селата се борят за по-добри условия на живот, както и за по
добрението на техните стопански и битови условия;

„ЧОВЕКЪТ БЕЗ СЪРЦЕ" с тематика борбата срещу алкохолизма и прости
туцията;

„БЕЛИТЕ РОБИНИ" с тематика търговията с жива стока, която започна да 
взема жертви и от България;

„ЗЕМЯТА УМИРА" с тематика упадъчния живот на големите градове, 
които разрушаваха семейството и неговите нравствени устои;

„БУРЯ НАД СВЕТА" с тематика моралните, нравствени и икономически
те разрушения на войната, протест срещу въоръжените конфликти, които 
разрушават постиженията на цивилизацията и културата, спират духовния 
и културен подем.

* * *
Когато говоря за успеха на тези пиеси, нека не се мисли само за касов та

къв. Те завладяваха публиката и оставяха трайни следи в зрителя дотолкова, 
че и днес, в 1954 год., много лица помнят пиесите не само по имена, но и по 
съдържание и реплики Това говори до колко тези пиеси са изиграли своята 
роля в духовното и културно развитие на нашия народ във времето, Когато 
упадъчните и гибелни американски филми шестваха в страната. Например 
пиесата „СЯНКАТА НА ГРАДОВЕТЕ" беше неведнъж спирана от цензурните 
власти по места, Докато беше окончателно забранена. Същото беше и с пие
сата „БУРЯ НАД СВЕТА", която беше подлагана на много съкращения и по
правки. Разрешена най-после от министерството, тя биваше забранявана 
по места от началниците на гарнизоните и директорите на гимназиите с мо
тивите, че възпитава младежта против милитаризма и войната, че убивала 
изцяло войнствения дух у младежта.

Необяснимо ми е обаче едно. Аз вярвам, че тези ми записки ще попад
нат някога, макар и след моята смърт, пред окото на нашата общественост. 
Ето защо бих желал да анкетирам случая с пиесата „БУРЯ НАД СВЕТА" през 
1949 г.
519 В ръкописа тези записки са неозаглавени, Васил Гендов се е задоволил единстве
но стова да постави бележка: „№ 1 към страница 154", която в настоящото издание е 
с. 203
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При Комитета за кинематография се образува самодеен театрален ко
лектив, на който бях поканен за ръководител и режисьор. След едно общо 
събрание колективът реши да се постави като първа пиеса „БУРЯ НАД СВЕ
ТА", но този път псевдонимното ми име ХОЛГЕР БРАМС бе заменено с моето 
собствено име.

Така пиесата беше изпратена в КНИК -  в комисията по театралните въ
проси, начело на която стоеше Мицо Андонов520. Интересното бе това, че 
не се получи никакъв отговор в продължение на V A  год., както и това, че не 
се повърна обратно екземплярът. Когато след този продължителен срок аз 
потърсих екземпляра, отговори ми се, че нямат още решение по нея. И така 
остана до днес.

Не искам да мисля, че и сега трябваше да поставя псевдонима, за да из
бегна поне нехайството. Чудно ми беше само едно -  как една и съща пиеса 
предизвиква едни и същи отношения към себе си и в периода преди 9-ти 
Септември, и след 9-ти Септември. Ако преди 9-ти Септември тя се кориги
раше или забраняваше, но все пак от официална цензурна комисия, то това 
сега не съществуваше -  направо се отговаряше с нехайно пренебрежение. 
Аз очаквах поне едно кратко обяснение защо се задържа и не се пуска.

Аз обаче все се надявам, че някога бъдещето ще коригира тази грешка. 
През цялата театрална дейност на „Софийски Театър", ръководен от мен в 
продължение на 20 години, през репертоара преминаха следните мои пие
си, в които заменях моето име с псевдонимите: ГОРЕДЕТ ФОРЕАНС, ХОЛГЕР 
БРАМС, ЯН КРАХ A4 ЕК и др.: „КЛЕТНИЦИТЕ" (по Юго, моя драматизация), „КО
ЛАРЯТ НА СМЪРТТА" (по Селма Лагерльоф, моя драматизация), „ПАРИЖКА
ТА СВ. БОГОРОДИЦА" (моя драматизация), „ЧОВЕКЪТ БЕЗ СЪРЦЕ", „ЗЕМЯТА 
УМИРА", „СЯНКАТА НА ГРАДОВЕТЕ", „ЖЕНАТА ВАЛУТА" (играна също и с име
то „Белите робини"), „ВЕРТЕП", „ИСПАНСКА КРЪВ", „КРЪВТА НА ТЬОРБЕРГ", 
„ХОРАТА НА УЛИЦАТА", „ЗЕЛЕНИЯТ ПАЯК"521, „ДОН КИХОТ" (по Сервантес, 
моя драматизация), „ПОЗОРЪТ НА ОЛ МАКА", „ГЯУРИ", „ЖЕРМИНАЛ" (по

520 Димитър (Мицо) Гоцев Андонов (1901-1983) -театрален деец, критик и публицист, 
анархо-комунист, заслужил деятел на културата.
521 От съдържанието на пиесата „Зеленият паяк", което Васил Гендов подробно излага 
по нататък в мемоара си (с. 274-276), може да се предположи, че той заимаства за 
сюжета значителни части както от романа на Хайнрих Ман „Учителят Унрат" („Professor 
Unrat oder Das Ende eines Tyrannen", 1905, за първи път преведен на български от Вла
димир Мусаков за изданието от 1965 г.), така и от филма „Синият ангел" („Der blaue 
Engel", 1930) на режисьора Джоузеф фон Щернберг, в който главната роля изпълнява 
Марлене Дитрих. Добавя обаче свой оригинален финал, решен изцяло в характерния 
му мелодраматично-дидактичен стил.
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Зола, моя драматизация), „ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ В МИРНО ВРЕМЕ"522, „ГНИЛО 
ОБЩЕСТВО" (по Мирбо, моя драматизация), „ДОЛУ ВЕРИГИТЕ", „КАНТОН № 
5", „МАТА ХАРИ", „НИЙ ВАРВАРИТЕ", „БУРЯ НАД СВЕТА" и др.

Играни са също и чуждите пиеси „САЛОМЕ" отУайлд, „ИВАНКО" от Дру
мев523, „ХЕРНАНИ" от Юго, „ХАМЛЕТ" от Шекспир, „НОРА" от Ибсен, „ЛЕС" от 
Островски, „КАМО ГРЯДЕШИ"524 от Сенкевич, „РОДИНА" от Зудерман, „НА 
ДНЕ" от Горки, „КРАДЕЦЪТ"525 от Бернщайн, „ТАРТЮФ"526 от Молиер, „САФО" 
от Грилпарцер, „ГОЛЕМИЯТ ШУМ" от Пол Рене и др.

В периода до войната, до 1939 година, в България не беше легализи
рано обществено правото на българския автор да третира чужди сюжети. 
Българските автори, като че по задължение, трябваше да разработват само 
български сюжети, предимно исторически. Българската публика с неохо
та гледаше българските пиеси и това се отразяваше катастрофално върху 
материалния успех на театъра. Затова и пътуващите провинциални театри 
почти ги избягваха. Българската публика търсеше първо името на чуждия 
автор и тогава определяше отношението си към театъра. Тази е основната 
причина, която накара мен в продължение на много години да прикривам 
своето авторство с псевдонимни имена.

Но най-интересното е това, че в периода от 1926 г. до 1934 г. името Го- 
редет Фореанс се бе утвърдило в провинцията и публиката очакваше автора 
и неговите пиеси. Още Когато се разлепваха афишите из улиците, мнозина 
запитваха няма ли да се играе пиеса от Горедет Фореанс. Пиесите, подписа
ни стози псевдоним, имаха изключителен успех.

Интересно е също, че някои от тези пиеси преминаха и през градските 
провинциални театри също с изключителен успех: „БЕЛИТЕ РОБИНИ" и„ВЕР-

522 Има вероятност сюжетът тъкмо на тази пиеса да е положен в сценарната основа на 
филма „Военни действия в мирно време" (1922), но е напълно възможно да е станало 
точно обратното.
523 Васил Николов Друмев (1841-1901) -  писател, духовник (митрополит на Търнов
ската епархия -  1884-1901) и политик (два пъти министър-председател на България 
-  1879-1880 и през 1886).
524 „Quo Vadis" (1895) -  исторически роман на полския писател Хенрик Сенкевич 
(1846-1916), многократно драматизиран.
525 „Le Voleur" (1906) -  пиеса (комедия) в 3 действия от френския драматург Анри 
Бернщайн (Henri-Leon-Gustave-Charles Bernstein, 1876-1953), поставена през 1910 от 
Пейо Яворов в Народния театър. На български е издадена през 1926 в София от изда
телство „Съгласие". Екранизирана е и в нямото, и в звуковото кино (през 1933 от режи
сьора Мишел Турньор).
526 „Le Tartuffe" (1669) -  пиеса (комедия в стихове) в 5 действия от френския драма
тург, режисьор, актьор и майстор на комичната сатира Жан-Батист Поклен (Jean-Baptiste 
Poquelin, 1622-1673), по-известен с псевдонима си Молиер (Moliere).
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ТЕГГ в софийския театър на П. К. Стойчев „Роял"527, „ПОЗОРА НА ОЛ МАКА" в 
Русенския общински театър с директор Матьо Македонски и в Пазарджиш
кия общински театър с директор Крюгер Николов, „БЕЛИТЕ РОБИНИ" в Бур
гаския градски театър528 с директор Петър Димитров и др. Провинциалните 
театри си набавяха пиесите от Съюза на артистите, тъй като министерството 
бе създало практика след като цензурираше някоя пиеса, да оставя по един 
екземпляр от нея в архивата на Съюза на артистите. Същото се отнасяше 
и за едноактните ми пиеси, преминали също с псевдонимни автори както 
през всички сцени на страната, така и през всички казармени салони: „ДОЛУ 
МЪЖЕТЕ", „КОПЧЕ ОТ ТИРАНТИ", „ТИ ТРЯБВА ДА СЕ ОЖЕНИШ".

И така аз останах скрит като автор на своите пиеси и до днес.

Приложение № 2
ВАСИЛ ГЕНДОВ, „заслужил артист". Из: „МЕМОАРИ ЗА ТЕАТЪРА".
Театрални представления в Работническия Театър „Борба" (ул. „Нишка" 

№ 35 -  сега „Найчо Цанов").
Никога няма да забравя есента на 1904 година, Когато на улица „Ниш

ка", близо до входа на театър „Борба", срещнах художник-декоратора Сте
фан Димитров, който като ме спря, каза весело:

-  Ела довечера в клуба. Аз дадох една идея, която ще има голям успех. 
И за тебе ще има нещо

Какво беше обаче това „нещо", аз не можех и да предполагам. Работ
ническият театър „Борба" носеше официално името „Клуба", Защото освен 
театралния салон на работническата социалдемократическа партия, имаше 
и канцеларии на партията на втория етаж. В същия салон бяха и библиоте
ката, и читалнята. Тук се правеха партийни събрания, изнасяха се сказки, 
литературни четения и беседи, провеждаха се всякакви други инициативи, 
които партията смяташе за навременни и целесъобразни. Библиотеката и 
читалнята заемаха приземната стая към улица „Нишка", до входа на салона. 
Сцената беше във вътрешната страна на постройката и не беше по-голяма от 
4x4 метра, с малка допълнителна стаичка, която служеше за гримьорна при 
вечеринките, Когато в програмата беше включена някоя едноактна пиеса.

Вечеринките бяха редовни през зимния сезон. Всяка събота имаше ве
черинка с литературно-музикална част, едноактна пиеса и танци и хора до

527 Основаната през 1929 трупа на Петър Стойчев изнася своите представления върху 
сцената на кинотеатър „Роял", но се нарича театър „П. К. Стойчев".
528 „Бургаски градски театър" -  През 1927 г. в града се поставя началото на подкрепян 
от Съюза на българските артисти Бургаски окръжен театър, с директор писателя Иван 
Андрейчин.След него театърът в Бургас бива последователно поеман от силно значими 
в културния живот на страната имена като Стефан Киров и Кръстьо Сарафов.
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утринта на следния ден. Салонът беше винаги пълен. Юч-Бунар беше цен
търът на работничеството в София, а театър „Борба" -  центърът на работ
ническата класа в София. Салонът се изпълваше с работници и работнички 
от всички професии, които прекарваха във веселие до сутринта всред не
стихващите танци и хора, бой с конфети и весела поща. Към клуба имаше 
и тамбурашки оркестър, който изпълняваше номера в програмата, а след 
това свиреше на танцувалната част.

Тук участвах и аз с незначителни ролички в едноактните пиеси. В тру
пата „Сълза и Смях", където бях редовен любител, настанен от вуйчо ми 
-  народния артист Иван Попов, изпълнявах малки роли в пиеси с Васил Кир
ков, Иван Попов, Владимир Николов, Екатерина Златарева529, а в пиесата 
„Ревизор" ми беше поверена ролята на Мишка530 и играех редом с Христо 
Ганчев531 и Кирков в ролите на Хлестаков и Осип. Аз се ползвах с особените 
симпатии на артиста Борис Пожаров и артиста Стефан Първов, които редов
но участваха в едноактните пиеси на вечеринките в театър „Борба" Борис 
Пожаров беше като ръководител на театралния отдел и чрез него получавах 
и малките ролички в театър „Борба".

Тук се играеха едноактните пиеси „Дивак" и „Трагик по неволя"532 от Че- 
хов, „Жертва на стачката" от Григорий Ге и други. Тук се играха и цялостни
те пиеси „Кулата Нел", „Гиьом Хамалинът"533, както и пиесата „Лудетина" от 
Крилов. Първата роля, с която се явих, беше момчето, което носи ядене в 
ареста от пиесата „Процесът", като имах и две незначителни реплики. Ро- 
личката получих от Борис Пожаров, който винаги беше в центъра на едно
актните пиеси, които се играеха на вечеринките. В „Дивак" от Антон Чехов 
играеше и Стефан Първов, а женската роля се застъпваше от една учителка 
от прогимназията.

529 Екатерина Христова Златарева (1868-1927) -  представителка на първото поколение 
български актриси. Дебютира в театър „Основа" (1890). Играе в „Сълза и смях" (1892— 
1904) и в Народния театър (1904-1923),
530 Мишка -  персонаж от комедията „Ревизор" на Гогол. Пиесата е играна от НДТ „Съл
за и смях" (премиера -  25.1.1904), постановката е на Иван Попов, който превъплъщава 
образа на Градоначалника, чийто слуга е Мишка (Васил Гендов, който по това време 
е на 12 навършени години). В ролята на Осип е Христо Ганчев, Хлестаков е Васил Кир
ков, Добчински -  Кръстю Сарафов, Лука Лукич -  Атанас Кирчев, полицейският пристав 
-  Сава Огнянов. Най-ранното участие на Васил Гендов в представление на НДТ „Сълза 
и смях" е отбелязано на 20.X.1902, Когато се е състояла премиерата на комедията „Пе
дагозите" от Ото Ернст, в която невръстният „актьор" се изявява в ролята на Роберт 
Пфайфер.
531 Христо Ганчев Велев (1877-1912)-актьор и театрален деец, един от създателите на 
българския професионален театър.
532 „Трагик поневоле" (1889) -  комедия в 1 действие от Антон Павловия Чехов,
533 Пиеса с такова заглавие не беше идентифицирана.
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Известно време по-късно видях за първи път и Тодорина Стойчева да 
участва в едноактните пиеси. Тук се подвизаваше също и то с голям успех 
китаристът Симеонов, учител в една от софийските гимназии. Димитров 
беше художник и артист едновременно. Малката сцена на театър „Борба" 
беше изпълнена с хубави и спретнати декори. Имаше няколко проспекта, 
няколко комплекта кулиси, градски и селски стаи, а завесата беше наистина 
художествено изработена, като върху общия фон изпъкваше изгряващото 
слънце.

Художникът Димитров е същият, който по-късно при откриването на но
вия Народен Театър, постъпва там като художник-декоратор и остава там в 
продължение на много години. Сега той е на преклонна възраст, с разнеби
тено здравословно състояние и живее на бул. „Ленин" в София. Аз бях спе
челил неговото доверие и той много често ме викаше да му помагам в ра
ботата. Моята помощ се заключаваше в това да му нося вода от една близка 
улична чешма, да му измивам четките, да поддържам и бъркам туткала, 
който вреше на един малък оджак в двора, да му разбърквам боите и други 
подобни услуги. Той беше добър артист и особено се харесваше на публи
ката като разказвач на хуморески и не беше по-лош от патентованите тогава 
хумористи Стефан Първов и Милентиев, чиновник в Народната банка.

Беше изминала само една година, откакто през София като буря бе пре
минал „Съвремен театър" на Матей Икономов, който с постановката на пие
сата „На дне" от Максим Горки беше развълнувал духовете на театралната 
публика. В локали, заведения, забави и вечеринки, на улиците, булевардите 
и градините, в семейни забави още не стихваше песента „Солнце всходит и 
заходит"534. Дори на една от вечеринките работническият хор към партията 
изпълни същата песен, на която всички присъстващи пригласяха, а накрая 
бисираха няколко пъти.

Аз имах предимството, че къщата на улица „Софроний", в която живеех
ме, беше непосредствено до театър „Борба". Поради това имах възможност 
да присъствам и участвам в почти всички инициативи на театралната трупа, 
макар и с нещо незначително и малко. Същата вечер, за която Димитров ми 
каза да отида в театъра, отидох и заварих репетицията на една едноактна 
пиеса, в която освен познатите лица, които участваха, видях и една нова 
изпълнителка на главната роля. Узнах, че тя се наричала Деша поп Анто
нова, която била дебютирала в трупата „Сълза и Смях" и приета за актриса 
там. По-късно я видях като изпълнителка и партньорка на Васил Кирков в

534 Затворническа песен, която Горки включва във финалната сцена на пиесата си „На 
дъното".
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„Славянска Беседа" в ролята на Алма от пиесата „Чест"535 на X. Зудерман. 
Тази вечер след репетицията на едноактната пиеса се повдигна въпросът за 
предложението на Борис Пожаров и Димитров да се постави пиесата „На 
дне" от Максим Горки,

* * *
Повечето от присъстващите, между които беше и Георги Кирков, бяха 

против, мотивирайки позицията си с това, че пиесата вече е преминала с 
голям успех в София, при гастрола на „Съвремен театър" на Матей Иконо
мов, и че с нея не може да се разчита на успех, особено при липсата на 
нужния артистичен състав, а и на възможността да се направи тази тежка 
декоративна постановка, която погълна публиката при представлението на 
„Съвремен театър". Художникът Димитров се намеси и заяви, че макар и 
театърът да разполага със скромни възможностите, той ще направи декори, 
които далеч ще надминат тези на „Съвремен театър".

Накрая се реши да се постави пиесата „На дне", като се възложи на Бо
рис Пожаров да поеме разпределението на ролите и ангажирането на пер
сонала. Тъкмо тази вечер аз получих ролята на Альошка от пиесата. И наис
тина „На дне" бе едно постижение на работническия театър „Борба", както 
в изпълнителско, така и в декоративно отношение. Декорът, в центъра на 
който беше голямата зидана печка, върху която спят босяците, бе много по- 
просторен и по-разнообразен от този, който видяхме в „Съвремен театър". 
Спомням си отчасти и някои от изпълнителите на ролите: Актьора се играе
ше от Борис Пожаров, Барона от Стефан Първов, Бубнов от Димитров, Настя 
от Деша поп Антонова, Татарина от Милентиев, Сатин от младеж, на когото 
името не си спомням, но зная, че много често говореше на литературните 
четения. Той беше с дълга коса и носеше рубашка тип „Максим Горки".

Репетициите се водеха от 6 часа вечерта до късно през нощта. На тях 
редовно присъстваше Георги Кирков. Освен него към третата или четвърта
та репетиция започна да идва и Димитър Благоев, който също оставаше до 
края на репетициите, като много често ги спираше, за да коригира някой от 
изпълнителите. Името на ролята ми, Альоша, се превърна в мое собствено 
име. Всички ме назоваваха Альоша. Аз бях Альоша, но и момче за всичко -  
всички услуги около сцената се възлагаха на мен. Аз ходех да извиквам ня
кой от закъснелите участващи, ходех за вода на чешмата, както и за тютюн

535 „Die Ehre" (1889) -  пиеса (драма) в 4 действия от Херман Зудерман. Преведена от 
Иван Паунчев, тя бива обнародвана на български от издателство „Взаимност" (Варна) 
през 1896. „Сълза и смях" я играе за пръв път на 2.X. 1903 -  преводът от немски е на 
Илия Миларов, в ролята на Алма дебютира актрисата Деша Антонова, а Васил Кирков 
превъплъщава образа на Роберт Хайнеке.
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и цигари. Много често Благоев, който също ме викаше с името Альоша, ме 
изпращаше да му вземам цигари „Ставридис" по 25 ст. кутията.

Генералната репетиция надхвърли всички очаквания, както в изпълне
нието, така и в декорите. Костюмите бяха „специални". Всички вехтории от 
домовете на участващите бяха донесени на сцената. Спомням си един слу
чай по време на генералната репетиция, който предизвика много смях и 
породи непрестанни закачки. В самото начало на репетицията, Когато Ди
митър Благоев, Георги Кирков и много други лица заемаха първия ред на 
салона, някой силно извика оттам:

-  Я, чакайте бе!
Това беше Георги Кирков, който се бе изправил и приближаваше към 

рампата на сцената.
-  То бива скъсани дрехи, но чак пък да се виждат и срамните работи, не 

бива.
И като се обърна към Бубнов, превъплъщаван от Димитров, със смях 

продължи:
-  Не виждаш ли бе, Димитров, че ще ти паднат „халатите"? /Предавам 

израза дословно/.
Всички и в салона, и на сцената започнаха да се смеят. Димитров, който 

беше много смутен от това, седна върху едно от столчетата на сцената и 
бързо започна да си прибира панталоните с ръце. Димитър Благоев, който 
също продължаваше да се смее, стана и като приближи до рампата, каза на 
Димитров:

-  Ти пък, Димитров, не се срамувай като момиче. На сцената всичко и с 
всеки го може да се случи.

Димитров, който беше облякъл едни много скъсани панталони, не за
белязал, че отпред панталоните са много скъсани. И понеже ги облякъл на 
голо, една неприятна картина се откриваше пред публиката, особено Когато 
той биваше в движение. Скоро панталоните бяха захванати с една безопас
на игла и репетицията продължи.

Премиерата на пиесата „На дне" беше празник за театър „Борба". В про
дължение на 4-5 представления салонът на театъра биваше изпълнен до 
изходните врата, а и много хора биваха връщани поради липса на места.

След единствения в София драматичен театър „Сълза и Смях", театър 
„Борба" беше вторият, който водеше редовен театрален живот и задово
ляваше театралните нужди на работничеството в Юч-Бунар. Интересът към 
него нарастваше особено в събота и неделя вечерта. Първо, Защото за Юч- 
Бунарската публика салонът на „Славянска Беседа", където играеше трупата 
„Сълза и Смях", беше на другия край на града. /На ул. „Славянска", в старото
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здание на сегашния филиал на Народния театър „Васил Кирков"/- Второ, 
тук цените на местата бяха на половината от тези на „Сълза и Смях", като се 
движеха от 20 ст. до 1 лев, Когато в „Сълза и Смях" цените бяха от 50 ст. до 2 
лева. Трето -  представленията винаги завършваха с танцувална част.

През сцената на театър „Борба" преминаха пиесите „Женитба" от Гогол, 
„Кулата Нел" и „Гиьом Хамалинът", като в състава на трупата се включиха и 
двамата артисти от „Сълза и Смях" Стоян Кожуха ров* и Стефан Димитров, 
млад и надежден артист, който по-късно умря от туберкулоза.

През пролетта на 1905 год. в програмата на вечеринките се включиха 
и моите съученици Христо Мермеров и Христо Ясенов536, които живееха 
заедно в една квартира на ул. „Клементина" /сега бул. „Стамболийски"/ в 
семейството Георгиеви. Това участие на Христо Мермеров в театър „Борба" 
дотолкова засили в него желанието да се посвети на театралното изкуство, 
че той реши да замине за Москва в школата на Адашев537 и Масалитинов. 
Той среща обаче големия отпор на баща си, земеделец и еснаф, който ка
тегорично отказва издръжката му в Русия, за да следва „маймунджулъци". 
Мермеров изпада в отчаяние-толкова дълбоко, че един ден Христо Ясенов 
ми каза, че Христо Мермеров бил решил да се самоубие, ако не склони 
баща си да го изпрати в Русия. Той преустановява учението си в гимназията, 
по цели нощи не се прибира в къщи, Докато една сутрин идва у дома Христе 
Ясенов и с треперещ от вълнение глас ми казва:

-  Христо се самоуби.538

Приложение № 3
ВАСИЛ ГЕНДОВ, „заслужил артист". Из: „МЕМОАРИ ЗА ТЕАТЪРА".
Българският провинциален театър539
/Вместо предговор/
Подвигът на първите

Без да подценявам значението на капиталния труд на народния артист

536 В случая не става дума за безследно изчезналия през 1925 г. поет Христо Ясенов, 
псевдоним на Христо Павлов Туджаров (1889-1925), който е учил гимназия в Коприв
щица, Свищов и Враца. През 1907 той постъпва в Рисувалното училище в София, където 
негов състудент е Чудомир, който в мемоарите си не споменава за театрални изяви на 
Ясенов. А и финалът на историята говори ясно за друг Христо Ясенов.
537 Александър Иванович Адашев (1871-1934) -  руски актьор и театрален педагог.
538 Този фрагмент, посветен на работническия театър „Борба", завършва със саморъч
ния подпис на Васил Гендов.
539 Добавено ръкописно.
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Иван Попов „Записки върху развитието на българския театър"540, който е 
един неоценим принос към историята и развитието на нашето театрално 
изкуство в неговия начален стадий, че дори и по-късно, все пак аз мисля, че 
той е недостатъчен, за да се добие една цялостна представа за развитието 
на българския театър, заключаваща в себе си всички прояви на местни ини
циативи или пътуващи театрални трупи в провинцията, както и съществува
щите в ограничено число местни градски театри в периода на развитието на 
театралното изкуство в България.

„Записки върху развитието на българския театър" се ограничават само 
с развитието и растежа на първата театрална трупа „Сълза и Смях", която 
в 1907 година се оформява вече като Български Народен Театър в София, 
преминала през всички етапи на своето развитие след Освобождението -  
от Театър „Люксембург"541 в Пловдив, през театър „Основа"542 в София и до 
по-късно субсидирания театър „Сълза и Смях" със седалище в София. Но 
в тях животът и растежът на цялостното българско драматическо изкуство 
не е отразен. Театър „Люксембург", „Основа" и „Сълза и Смях", а по-късно 
дори и Българският Народен Театър имат свои седалища, където дейността 
им, макар и подкрепена с общинска помощ и субсидии, се ограничава само 
в тях, като изключим краткотрайните обиколки из по-големите градове из

540 Васил Гендов има предвид труда на Иван Попов „Миналото на българския театър. 
Спомени и документи", публикуван между 1939 и 1960 в 5 тома: Том I, София, Печат
ница Борис Ан. Кожухаров, 1939, 318 с.; Том II, София, Печатница Борис Ан. Кожухаров, 
1942, 755 с.; Том III, София, Наука и изкуство, 1953, 222 с.; Том IV, София, Наука и изку
ство, 1956, 311 с.; Том V, София, Наука и изкуство, 1960, 391 с.
541 След освобождението на България (1878) в Пловдив се установяват двамата френ
ски бизнесмени Босси и Брюн, които купуват обширната къща на местен турски бей и 
скоро я превръщат в хотел. В двора на имота пък те въздигат сграда, специално пред
назначена за провеждането на театрални представления. Храмът на Мелпомена бива 
наречен Международен театър „Люксембург". Открит през март 1881, той разполага 
със сцена, просторна зала, 300 седящи места, 17 ложи, гримьорни за артистите, гарде
роб, пушалня. В него на 8.XII. 1881 Дружеството на работниците от Дановата печатница 
представя пиесите „Стоян войвода" и „Ревността на Барбуйе". В началото там гостуват 
предимно чуждестранни пътуващи драматични трупи, впоследствие се провеждат и 
кинопрожекции. Вследствие на пожар сградата на първия професионален театрален 
салон в България изгаря до основи през 1913.
542 Театър „Основа" (1888-1890) -  възниква, след като част от актьорите на Пловдив
ската любителска театрална трупа остават в София, където през юни 1888 представят с 
успех пиесата „Кулата Нел". Ръководен от Антон Попов, театърът гастролира през 1889 
в Браила и крайдунавските градове на Румъния. Впоследствие той се трансформира 
в Столичната драматично-оперна трупа (1890-1892), която пък става театър „Сълза и 
смях" (1892-1904), превърнал се в крайна сметка в Народния театър „Иван Вазов". Ето 
защо театър „Основа" днес се приема за предшественик на съвременната национална 
институция, а дъсчената му постройка (барака) прераства в един от символите на нача
лото на националния ни театър.
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провинцията, притежаващи съответните театрални салони. Същевременно 
в България, непосредствено и дори паралелно стях, се развива театрални
ят подем и в провинцията. Отначало той се проявява в малки самодейни 
инициативи, организирани по места от учителството и интелигенцията в по- 
големите и малки градове, Докато впоследствие се зараждат и пътуващите 
професионални провинциални театри, които вече представляват една жиз
нена артерия в развитието на българския театър.

Пътуващият „Съвремен театър" на Матей Икономов се заражда едно
временно с театралната трупа „Сълза и Смях", но без седалище и субсидия, 
като осъществява първите си пробиви в малките градове и паланки, които 
дотогава не са влизали в обсега на трупата „Сълза и Смях". Матей Икономов 
не търси утвърдени театрални салони, той търси публика, като сам открива 
театрални салони в по-големите локали и училищни помещение. Той при
влича нови кадри за българския театър, дава идеята за създаването на чи
талища и в най-отдалечените краища на страната, агитира за построяването 
на макар и примитивни театрални салони, които дори сам подпомага.

Той създава театрална публика и култивира любов към театъра с пиеси 
като „Парижките бедни", „Железарят" на Жорж Оне, „Хернани" на Виктор 
Юго, „Иванко" на Васил Друмев, „Геновева"543 на Шилер, „Директорът" на Би- 
сон и Kappe и др,, които „Сълза и Смях" също включва в своя репертоар, без 
обаче да успее да привлече с тях слаборазвития усет на българина към теа
тралното изкуство по онова време, макар и да ги предлага с ефектна външ
на постройка. Докато Матей Икономов се явява с репертоар, който тогава 
говори твърде много за отношенията на театъра към своето призвание и 
неговите задачи, които трябва да залегнат още в основите при изграждане
то на българския театър и публика. Матей Икономов афишира пиеси като 
„На дъното" и „Децата на слънцето" от Максим Горки, „Грехът" от Пшиби- 
шевски, „Призраци" и „Народен враг" от Ибсен, „Йоан Кръстител" отЗудер- 
ман и др., които са далеч недостъпни за културното ниво на тогавашната 
публика, поради което театърът много често е плащал своя горчив данък с 
материален неуспех, несгоди, лишения.

Театърът пътува с каруци и много често пеша, подписва полици, дори 
гладува, но не се подчинява на вкуса на театралната публика, която, макар 
и доста ограничена тогава, е търсила нещо леко и забавно. Упоритостта на 
Матей Икономов обаче се увенчава с успех -  неговият театър израства като 
най-желания и любим театър в провинцията в периода до Балканската вой
на. Тогавашният материален и морален успех на „Съвремен театър" често

543 Авторът на пиесата „Геновева" (1843), играна и от „Сълза и смях", и от „Съвремен 
театър", е Кристиан Фридрих Хебел.
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застрашаваше успеха на другите пътуващи състави, дори този на „Сълза и 
Смях", ако случайно двете трупи се случеха по едно и също време в един и 
същи район на страната.

Погледът на Матей Икономов обаче е отправен също и към София. Той 
иска да провери дали и софийската театрална публика не търси вече един 
по-смислен репертоар и то във времето, Когато върху сцената на седалищ
ния театър „Сълза и Смях" се поставят, макар и с незавиден материален 
успех, пиеси като „Отрова" от Илия Миларов, „Апостолът" също от Илия 
Миларов, „Патер Бенедикт" от Джакомети544, „Лов на мъже" от Фулда545. И 
наистина театърът на Матей Икономов пристига в София в 1903 година и 
то в същия салон на „Славянска Беседа", където играе седалищният театър 
„Сълза и Смях". Той обявява като премиера „На дъното" от Максим Горки.

Едва ли българският театър дотогава бе преживявал такъв прием и 
възторг, с който беше посрещнат и изпратен „Съвремен театър" на Матей 
Икономов. От ранни зори улицата /„Славянска"/ пред театъра е задръстена 
от граждани и гражданки от разни професии и съсловия, предимно обаче 
студенти, които очакват отварянето на касата. Самото представление на „На 
дъното" се обръща в празник, в който публиката, която тълпи театъра до 
изходните входове, гласно изразява възторга си от пиесата и изпълнението. 
За първи път в историята на българския театър след представлението сту
дентите и интелигентното работничество очакват пред задния вход откъм 
сцената излизането на артистите и след продължителни овации поемат на 
ръце Матей Икономов и така го отнасят до хотела му, в който квартируваше, 
като пеят песента от пиесата „Солнце всходит и заходит, а в тюрме моей 
темно".

Тържественият поход на театъра продължава с нестихващ успех и в 
провинцията, Докато там се появяват вече и нови инициативи от професио
нални артисти и такива на любители, които се оформяват като пътуващи 
театри. В живота на българския провинциален пътуващ театър се появява и 
голямата българска драматична актриса Роза Попова със своя трупа, която 
също при най-неблагоприятни условия започва обиколката из страната, но 
предимно още в по-големите градове.

До 1912 година в обсега на пътуващите театри не влизаха селата, дори 
тези, които имаха голям брой жители. Лошите превозни средства, липсата 
на помещения, които биха се приспособили за театър, липсата на хотели и

544 Автор на пиесата е Енрико Гвераци (П. 3. [Петър Завоев] Театрални бележки. „Па
тер Бенедикт" -  Енрико Гверацци. -  Нов век, г. VI, № 833, 3.1.1905, с. 3-4).
545 Автор на пиесата е Йозеф Щолба (Jochanaan [д-р Иван Малеев (1881-1964)]. Под- 
листник. Народният театър. Лов на мъже, комедия в 3 действия от Йосиф Щолба, -  в. 
„Пряпорец", г. XI, № 37, 7.IV.1909, с. 2-3).
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най-главното страхът от материален неуспех са една от съществените преч
ки за това. Роза Попова обаче полага началото на използването и приспо
собяването в театрални салони на големите класни стаи в училищата, гим
настическите салони, казармените помещение и то в малките градове и 
паланки, макар и много често това да става с големи материални щети и 
лишения.

Това обаче не значи, че театралната дейност в тези селища се ограни
чава с няколкодневния престой на театъра, макар и при лошия материален 
успех. Семето вече е хвърлено и впоследствие в тези малки селища и палан
ки се заражда театралната самодейност -  в началото от учителството, което 
използва идеята за приспособения салон в училищната сграда или казарма, 
а впоследствие и от някои занаятчийски сдружения и организации, които 
включват своя театрална самодейност в програмата на вечеринката или за
бавата -  в първо време с едноактни пиеси, Докато по-късно се правят вече 
и опити и с цялостно театрално представление.

В това време двете пътуващи професионални трупи играят също роля и 
на театрални школи, където се вербуват млади артисти. Пътуващият тогава 
театър беше подготвителният курс, пробният камък за всеки, който иска да 
се посвети на театралното изкуство, преминавайки през най-лошите усло
вия на пътуващия живот на театъра с всичките лишения и несгоди, но с един 
повишен ентусиазъм в тези, които са призвани за сцената. Много често мла
ди хора, повикани от временна подбуда в театъра, след един къс престой в 
него напускат и се завръщат към своя предишен живот и условия. Тези оба
че, които оставаха, развиваха своите данни под ръководството и школата на 
своите ръководители като Матей Икономов и Роза Попова и скоро се оф
ормяваха като добри провинциални артисти. В онова време малцина бяха 
тези, материалните условия на които позволяваха да прехвърлят границите, 
за да се завърнат по-късно като артисти след една школовка в чужбина.

Когато говоря за мястото на Роза Попова в живота на българския про
винциален театър и за значението й като пионер в растежа на театралното 
дело у нас, а заедно с това и за растежа на нови млади кадри, израствали 
тогава до степен на добри провинциални артисти, аз не искам да отбягна 
или премълча за няколкото други театрални инициативи, възникнали малко 
по-рано от появяването на Роза Попова на провинциалната сцена като ръ
ководител на своя театрална трупа.

Появилият се в 1908 г. пътуващ театър „Смях и Сълзи" с директор Антон 
Страшимиров546 е плод на уволненията на артисти от Народния театър, про

546 Антон Тодоров Страшимиров (1872-1937) -  писател, драматург, публицист и поли
тик. През 1909 основава (заедно със Стоян Бъчваров) пътуващия театър „Смях и сълзи".
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изтекли след техния конфликт с тогавашния директор на Народния театър 
Пенчо Славейков и има за цел да гарантира за известно време материал
ното положение на уволнените артисти Стоян Бъчваров, Николина Бъчва
рова*, Владимир Тенев*, Невена Попова-Тенева*, Стоян К. Стоянов, Георги 
Дюлгеров*. Подпомогнати от предприемача-антрепреньор Симеон Райков, 
те организират със съдействието на Антон Страшимиров пътуващата трупа, 
в която включват и нови хора като съпругата на Антон Страшимиров, Стефка 
Страшимирова, Методи Савов, завърнал се от Русия, Мара Прелезова, дра
матична ученичка от Софийски Народен Театър, Георги Пантев547 и др. Роза 
Попова обаче създава своя театър, привличайки изключително млади и на
чинаещи артисти, които нямат имена, но искат да преминат през школата 
на голямата актриса, за да се оформят като професионални артисти.

Обстоятелството, че след едно краткотрайно турне из провинцията, 
и то осъществено в по-големите градове, театърът „Смях и Сълзи" се раз
формирова, приютените от него уволнени артисти се завръщат обратно в 
Народния театър, а останалите са принудени да си потърсят щастието в дру
ги театрални форми, говори красноречиво какви са били отношенията на 
артистите към провинцията и доколко те биха могли да сменят условията 
там стези на Народния театър.

В театъра „Смях и Сълзи" Антон Страшимиров е само фигуративен ди
ректор, който много рядко посещава трупата в провинцията, правейки това 
по-скоро, за да се види със съпругата си, а всъщност директор и художест
вен ръководител е Стоян Бъчваров. Разбира се, че за обиколката на теа
търа съдейства и безгласният директор-антрепреньор Симеон Райнов със 
съпругата си Фета Райнова, която също участва като актриса. Репертоарът 
на театъра е разнообразен и интересен. Тук са включени пиесите „Къща"548 
и „Гъркиня"549 от Антон Страшимиров, „Седемнайсетгодишните"550 от Макс 
Драйер, „Чудото на Св. Антоний" от Морис Метерлинк551.

547 Георги Пантев -  актьор в пътуващия театър „Смях и сълзи", впоследствие негов ад
министративен ръководител. За нуждите на трупата драматизира романа „Под игото" 
на Иван Вазов.
548 „Къща" („Строители") -  пиеса (комедия) в 3 действия от Антон Страшимиров. За 
пръв я представя театър „Смях и сълзи" на 5.IX. 1910. Поставена от Стоян Бъчваров, тя 
бива играна пет пъти и в Народния театър през сезона 1914-1915 (премиерата й там е 
на 18.Х.1914).
549 „Пред Влахернските врата" (1908) -  пиеса (фарс) в 2 действия от Антон Страшими
ров.
550 „Die Siebzehnjährige" (1904) -  пиеса (драма) в 4 действия от германския писател и 
драматург Макс Драйер (Мах Dreyer, 1862-1946).
551 „La miracle de Saint-Antoine" (1903) -  пиеса (фарс) в 2 действия от белгийския дра
матург, поет и есеист Морис Метерлинк (1862-1949, Maurice Polydore Marie Bernard 
Maeterlinck), удостоен през 1911 c Нобеловата награда за литература.

259



Театърът обикаля предимно Северна България, където във Варна и Доб
руджа /Балчик, Добрич и Каварна/ има най-голям материален успех. С пие
сата „Гъркиня" е свързана и театралната дейност на артиста Иван Янев*. По 
време на престоя си във Варна трупата узнава за желанието на Иван Янев, 
който е шивач в града, да постъпи на работа в театъра, мотивиращ намере
нието си стова, че той вече е участвал в много местни забави, организирани 
от локални градски организации и дружества. По препоръка на Георги Пан
тев и поради необходимостта да се попълни овакантеното място за ролята 
на поручик Балкански от пиесата „Гъркиня", Иван Янев бива приет в състава 
на театъра, с което започва и неговата театрална дейност.

В Южна България, особено в Пловдив, театърът е много зле матери
ално. Трябва да се има предвид, че Пловдив и доста по-късно беше един 
опасен за театрите град, като изключение правеха само гостуванията на 
Народния театър през лятото. Особено опасен ставаше градът, ако от него 
случайно отсъстваше местният адвокат Васил Коларов, който наистина не 
е бил в Пловдив при гостуването на „Смях и Сълзи". /Защо се подчертава 
името на Васил Коларов ще се срещне на друго място552/. Може би тъкмо 
този материален неуспех, а може би някакви вътрешни причини довеждат 
до разрив отношенията между Антон Страшимиров и колектива на театъра. 
Така или иначе в началото на 1909 г. театърът уволнява Антон Страшимиров 
като директор, а това повлича и напускането на жена му Стефка Страшими- 
рова, която играе доста отговорни роли. Начело на театъра застава Стоян 
Бъчваров, който подновява репертоара с пиесите „Фарисеи"553 от Бърнард 
Шоу, „Мадам Сан Жен" от Викториен Сарду554 и „Бланшет"555. След няколко- 
месечно съществувание театърът се завръща в София и се разформирова, 
като уволнените от Народния театър артисти отново се завръщат в него.

Животът на трупата „Смях и Сълзи" обаче не спира до тук. Антрепре- 
ньорът Симеон Райнов застава начело на новосформирания театър „Смях 
и Сълзи", който има вече нов състав и нов репертоар, В състава на театъра 
влизат: Иван Янев, Георги Шейтанов, Шейтанова, Ана Андонова*, Неделчо 
Николаев, Юрдан Минков* от театъра на Матей Икономов, Свобода Лучко- 
ва, Лазарина Георгиева*, Фета Райнова и Георги Пантев като администрати

552 Виж на с.31-35.
553 „Widowers' Houses" („Къщите на вдовеца", 1892) -  драма в 3 действия, първата пи
еса на Джордж Бърнард Шоу, поставена на сцена. На български език е отпечатана през 
1909 от издателство „Братя Дюлгерови" (Кюстендил).
554 Викториен Сарду (Victorien Sardou, 1831-1908) -  френски драматург. Някои негови 
творби са написани специално за Сара Бернар. През 1877 е избран за член на Френ
ската академия.
555 „Blanchette” (1892), известна и като „Пансионерката" -  пиеса (комедия) в 3 дейст
вия от френския драматург и журналист Йожен Брийо (Eugene Brieux, 1858-1932).
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вен ръководител. В репертоара са пиесите „Кин" от Александър Дюма, „Под 
игото" от Иван Вазов (драматизация на Георги Пантев) и „Борислав" от Иван 
Вазов.

С нова обиколка из страната театърът продължава до 1911 г., Когато 
окончателно се разформирова. Не е безинтересно да се отбележи, че при 
последното си турне театърът осъществява в Белоградчик първото в Бълга
рия представление на открито. Поради липса на театрален салон, който да 
побере войниците от местния гарнизон, както и част от гражданството, за 
да видят пиесата „Борислав", това представлението е било организирано на 
открито -  всред естествения декор на Белоградчишките скали. Донесени са 
били само пейки от казармите за офицерите и техните семейства, а войни
ците, гражданството и учащите са стояли прави.

Втора една инициатива, възникнала от същите подбуди както и при теа
тър „Смях и Сълзи", е новообразуваният в София „Нов Народен театър" с 
отцепниците от Народния театър: Неделчо Щърбанов, Владимир Николов, 
Султана Николова, Коста Стоянов, Кица Стоянова*, Цветан Манчев*, Христо 
Янев*, Георги Стоянов*, Никола Христов, Касиян Димитров, Стоян К. Стоя
нов и привлечените към театъра нови лица: Борис Руменов556, Мара Невши- 
малова557, оперна певица, Елена Йорданова и др. Репертоарът е: „Кин" от 
Дюма558, „Гибелта на „Надежда"559 от Хайерманс560, „Вечерна заря"561, „Оте- 
ло" от Шекспир, „Тъкачите"562 от Хауптман, „Тайфун"563 и „Двата хлапака".

Театърът е подпомогнат от архитект Унче Торбов564, който в това време 
завърша строежа на новия кинотеатър „ОДЕОН". Торбов изменя плана на

556 Борис Николов Руменов (1884-1944), известен като Борю Зевзека -  ярък комедиен 
талант, актьор, журналист, писател хуморист, драматург. Главен редактор на сп. „Бара
бан" (1908-1921).
557 Мара Невшималова -  оперна и драматична актриса, която според Васил Гендов е 
работела в Софийската опера. През 1910-1912 е част от трупата на Нов Народен театър.
558 В превод на Неделчо Щърбанов (Нов народен театър. -  в. „Софийски новини", r. V, 
№ 5 0 ,12.XI.1910, с. 3).
559 „Op Hoop van Zegen" („Надявайки се на най-доброто", 1900) -  пиеса (драма) в 4 
действия из холандския рибарски живот отХерман Хайерманс.
560 Херман Хайерманс (Herman Heijermans, 1864-1924) -  холандски писател и драма
тург.
561 Zapfenstreich (1903) -  от Франц Адам Байерлайн (1871-1849), германски юрист и 
писател.
562 „Die Weber" (1892) -  пиеса (социална драма) в 5 действия от германския писател и 
драматург Герхарт Хауптман.
563 „Taifun" (1909) -  пиеса (драма) от унгарския писател, драматург и филмов сцена
рист от еврейски произход Мелхиор Ленгиел.
564 Наум (Унче) Наумов Торбов (1880-1952) -  архитект, дългогодишен строителен 
предприемач, проектант и градител на над 100 обществени сгради в София.
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постройката, като прибавя и сцена за нуждите на новия театър565. В театър 
„Одеон" се открива сезонът на „Нов Народен театър"566, който при относи
телен успех играе известно време в София, след което предприема обикол
ка из провинцията, предимно в големите градове567. Обиколката започва в 
края на 1910 г. и завърша в пролетта на 1911 г., Когато театърът се завръща 
в София и се разформирова, като всички бивши артисти от състава на На
родния театър се завръщат обратно в него. Единствена Роза Попова, която 
също напуска театъра в периода на разногласията и отцепничеството, не се 
завърна обратно в Народния театър, а посвети цялата си театрална дейност 
впоследствие на провинциалната сцена. Дълго нейното място в Народния 
театър стоя вакантно, а сцената на Народния театър чувстваше нейното от
съствие -дълго, за да не кажа завинаги.

Това са двете големи театрални инициативи у нас, реализирани вън от 
ареала на Народния театър, които могат да се поставят в рубриката провин
циални театри дотолкова, доколкото са осъществили по една обиколка из 
страната, и то само в големите градове, правейки това с убеждението, че 
ситуацията е временна, че мястото им не е там и че това ще продължи само, 
Докато трае разрива им с управата на Народния театър.

До откриването на Народния театър в София в „Съвремен театър" на 
Матей Икономов израснаха и се оформиха като способни артисти имена, 
които по-късно попълниха състава и на Народния Театър: Маня Икономова, 
Стоян Бъчваров, Николина Бъчварова, Неделчо Щърбанов, Петър Стойчев, 
Бельо Белчев, Цветан Манчев, Сава Стоянов, Георги Донев, Стефан Дими
тров и др. По онова време в България има само един установен театър със 
седалище в София -  „Сълза и Смях", чиято дейност се заключаваше в София 
и в краткотрайни обиколки из провинцията, осъществявани само лятно вре
ме, и то в по-големите градове. Инцидентно съществуващите, и то рахитич
но, градски театри в провинцията, наречени „общински", не говореха още 
за театрален подем, за развитието на театралното дело в България.

Подвигът на пътуващите театри в периода до 1930-1935 год. е началото
565 Според свидетелствата в тогавашния печат сградата на „Одеон" е замислена, про
ектирана и предназначена специално за театрални представления.
566 Нов Народен театър-драматична трупа, сформирана през месец май 1910 от група 
артисти, напуснали Народния театър поради конфликт с управата му. Приютени от при
тежателите на „Одеон", те откриват сезона върху неговата сцена -  на 6, 7 и 8 ноември 
1910 с „Кин" от Александър Дюма-баща.
567 През втората половина на месец април 1911 Нов Народен театър гостува във Варна, 
където представя с „особен успех" няколко „подбрани пиеси": „Кин", „Дайте път на же
ните", „Тоска" от Викториен Сарду (на 30 април), „Потъването на „Надежда" от Херман 
Хайерманс (на 1 май). На 2 май трупата заминава за Добрич, но на 7 май се завръща 
във Варна, за да „даде" „Арлезианката" от Алфонс Доде (Хроника. Новия народен теа
тър. -  в. „Народна сила" (Варна), № 29, 30.IV.1911, с. 3).
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на този общ подем, който започна да налага театъра като една културна не
обходимост, като жизнена артерия в духовното развитие на нашия народ. 
До края Първата световна война обаче селата далеч още не бяха засегнати 
от тази нова култура. Те живееха далеч от проявите на театъра и само от
делни лица, които по-често имаха досег с градовете, можеха да използват 
престоя си в града, за да посетят някой случайно пребиваващ там театър. 
Селската маса задоволяваше тази си нужда само на панаирите, където по
сещаваше цирковете. За нея театралното представление не беше по-далеч 
от цирковото такова -  представа, която оформяваше в съзнанието й поняти
ето драматически артисти като едно с понятието циркаджии,

И дори много по-късно драматическият артист биваше известен в села
та с незаслуженото си прозвище „циркаджия". Много справедливо би било, 
ако подчертая едно име, останало засенчено от погледа на историците на 
българския театър, което обаче е на един от първите пионери, направили 
първите пробиви на тази нова култура в селата. Това е един скромен теа
трален труженик, преминал през школата на пътуващите театрални трупи 
и по-късно сам изявил се като ръководител на пътуваща театрална трупа в 
селата. Това е Сава Иванов.

С малка група от любители артисти, в състав от 8-10 души, изходящи 
от някои самодейни градски трупи или любители и стажанти от Софийския 
народен театър, Сава Иванов започва да обикаля селата и да организира 
представления в тесните училищни стаи и коридори. Разчитайки на гос
топриемството на българския селянин, който му гарантира квартирата и в 
много случаи храната, той прорязва надлъж и шир страната с каруци или 
пеш по калните и заснежени зимно време селски пътища, гладува, изнемог
ва, но упорито води борбата за спечелване на селската театрална публика.

До каква степен дейността на Сава Иванов е била предмет за подиграв
ки и присмех от страна на професионалните трупи, говори фактът, че скоро 
след нейното начало се появи и една пародия на известната тогава песен 
„Стар мой дядо овце пасе"568, която се пееше от артистите на някои от пъту
ващите професионални трупи -  или на чаша вино, или за повишаване на ве
селото настроение, Когато в същото време Сава Иванов може би е гладувал 
в някое малко селище. Пародията гласеше така:

568 Песента е известна и като „Стари дядо стадо пасе". Тя съществува в различни вари
анти, с различни текстове, включително и в обработка на Панчо Владигеров.
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Сава Иванов трупа води 
из села паланки, 
трупата му гладна ходи 
Сава Иванов жално пее:
Кой ще нази от глад пази, 
всички се прибраха, 
где е Дочо569, Георги Донев, 
где са старите аркашки.
В репертоара му влизат пиеси, които лесно могат да се асимилират от 

съзнанието на тази още некултурна аудитория: „Детето на науката" -  коме
дия-фарс, драмата „Доктор Даниели" и други още едноактни комедии като 
„Долу мъжете", „Копче от тиранти" и др.

Това начало, положено от Сава Иванов, бе последвано по-късно и от 
големите пътуващи професионални трупи: „Софийски Театър" с директор 
Васил Гендов, „Популярен Театър"570 с директор Георги Донев, „Задружен 
Театър" с директор Дочо Касабов. Успоредно с тяхната дейност в по-големи
те села и паланки бързо изникваха театрални салони, постепенно израства
ха и самостоятелни читалищни сгради с удобни театрални салони и уредени 
сцени.

Под „удобни" нека се разбира това, че в салоните вече има достатъчно 
столове, а не пейки, за публиката, има печки за отопление, сцена с декори 
и проспекти, макар и не съвършени, гримьорни стаи, също оборудвани с 
печки. Подчертавам думата „печки", Защото много до късно гримьорните 
стаи в провинциалните читалищни салони все още нямаха печки за отопле
ние. Вниманието на управата на читалищата бе насочено само към сало
на, към зрителите, но не и към артистите, които можеха, според нейното 
мнение, сами да се оправят „как да е". Тъй че много често можеше да се 
чуе възгласът на някой от домакините на читалищните салони: „Защо ви са 
печки, Когато вие се разгорещявате от играта?" Но по-честите посещения 
на професионалните пътуващи театри в селата наложи тази придобивка и 
гримьорните започнаха да се отопляват.

Друга обаче придобивка, при това много по-съществена, бе наложена 
още по-късно. Става дума за липсата на клозети на сцената. Много често на 
артистите се налагаше да прекосяват задни дворове -  по кални пътеки и на 
тъмно, за да се доближат до примитивно построения дървен клозет, разпо
ложен най-често далеч зад читалищния салон, Ето защо пътуващите театри

569 Дочо Касабов.
570 „Популярен театър" -  пътуваща трупа, основана през 1911-1912 от Николай Гер- 
джиков, оглавявана от Георги Донев в периода 1920-1926, след което бива разформи
рована.
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си служеха със свои средства на сцената -  като кофи, тенекии и други въз
можни, избягвайки така риска да се простудят, ако излязат навън, особено 
през зимния сезон.

Тези именно особености в растежа на българския театър в провинцията, 
растеж както на пътуващите професионални трупи, така и на читалищата и 
театралните салони, трябва да бъдат дадени в пълна светлина, за да се до
бие цялостна представа за развитието на българското театрално дело и из
куство до 1930 година. Тогава вече в повечето големи градове като Пловдив, 
Русе, Варна, Плевен и Бургас имаше субсидирани градски общински театри, 
а театралните салони в новопостроените селски читалища, особено тези в 
Северна България, достигаха значителна цифра.

За да посоча разликата между Северна и Южна България, аз ще трябва 
да се мотивирам с факти, които красноречиво говорят за по-големия растеж 
на читалищното и театралното дело в селата на Северна, отколкото в тези 
на Южна България. Малко по-късно ние имаме вече оформени областни 
театри със свои редовни маршрути в селата, осъществявани независимо от 
редовните обиколки на постоянните пътуващи театри „Софийски Театър" на 
Васил Гендов, „Популярен Театър" на Георги Донев и „Задружен Театър" на 
Дочо Касабов. В това число би трябвало да се включат макар и краткотрай
ните театри на Златина Недева571, Султана Николова572 и Матьо Македон
ски573.

През тези пътуващи театри преминаха почти всички представители на 
българската сцена, а някои от тях ръководиха и ръководят до днес провин
циалните Народни Театри, дори и тези в София.

През сцената и на пътуващите провинциални театри, и на местните 
градски такива преминаха имена като: Иван Димов, Коста Кисимов574, Вла
до Трендафилов575, Мара Тотева, Жана Гендова, Павлина Обрешкова, Нико
ла Попов, Идеал Петров576, Петър Димитров, Боян Петров*, Георги Костов, 
Кирил Донев*, Любомир Бобчевски*, Зора Македонска, Пена Кулева, Вяра

571 Авторът има предвид пътуващия „Камерен театър” (1921-1924), ръководен от ак
трисата Златина Недева.
572 Авторът има предвид Нов Народен театър, който Султана Николова се опитва да 
възкреси като пътуващ през 1923, поемайки дори неговото управление (1925-1930),
573 Авторът има предвид пътуващите трупи на Матьо Македонски: „Художествен те
атър" (1925-1927), Съюзен пътуващ театър (1928-1930) и Софийски областен театър 
(1934-1938).
574 Константин Василев Кисимов (1897-1965) -  театрален и филмов актьор, „режи
сьор-педагог”.
575 Владимир Анастасов Трандафилов [Трендафилов] (1897-1972) -  драматичен ак
тьор и педагог.
576 Идеал Петров Христов (1899-1983) -  драматичен актьор. Дебютира през 1919 във 
Варненската оперетно-драматична дружба.
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Траянова, Михаил Танев*, Борис Денизов, Никола Икономов577, Драго Алек
сиев, Георги Кьосев, Коста Трендафилов*, Вяра Делчева*, Крюгер Николов, 
Владимир Кирчев, Димитър Стратев, Руси Радев, Матей Тодоров, Атанас 
Христов, Милка Ерато, Пантелей Хранов*, Иван Куманов*, Георги Громов*, 
Надя Станиславска, Симеон Йотов, Иван Янев, Георги Попов, Стефан Хри
стов*, Райна Петрова*, Стефан Караламбов, Емилия Попова, Щилиян По
пов, Мишо Георгиев, Анка Георгиева и много други, които до днес стоят на 
челно място в живота на българския театър.

До 1930 год. ние вече имаме читалища с театрални салони в по-голяма- 
та част на селата в Северна България, а в някои по-големи села като Кнежа, 
Бяла Слатина, Телиш, Левски и др. дори изникнаха по два театрални салони. 
През това време в Южна България театралните салони в селата се броя
ха на пръсти. Като изключим селата Енина, Шипка, Долна Баня, Раднево, 
Симеоновград и няколкото, пригодени тук-там училищни стаи за театрални 
салони в Хасковския и Бургаски окръзи, почти всички останали села в Южна 
България страдаха от липса на театрални салони, която не позволяваше по
сещението на който и да било пътуващ професионален театър. В това време 
учителството и интелигенцията на тези села посещаваха гостуващия театър 
в близкия до тях център. Те пътуваха групово, с платени от тях превозни 
средства като каруци, камиони, файтони и др., макар тяхното селище често 
да отстоеше до 10 километра от мястото, където гостуваше пътуващият про
фесионален театър.

Ето защо аз мисля, че всеки документ, отнасящ се за развитието на бъл
гарския театър, може и трябва да се запази, за да даде един ден възмож
ност на историците на българския театър да оформят една цялостна история 
за развитието на българското театрално изкуство, попълвайки онова, което 
Иван Попов е пропуснал. Ако всеки един от живите свидетели документира 
поотделно дейността на тези инициативи, било като спомени, било като за
писки, то онази недалечна епоха ще бъде напълно осветена, като така ще се 
допринесе за общия строеж на историята на Българския Театър.

С оглед на тази цел са и настоящите ми спомени, озаглавени Български 
Провинциален Театър, макар че техен предмет е недалечното минало.

577 Никола Петков Икономов (1896-1959) -  актьор, режисьор и драматург. Участва в 
любителски театрални постановки, осъществени от Гео Милев в Стара Загора. През 
1925 е сред основателите на „Художествен театър" (София). Директор на Народен те
атър -  Варна (1945-1946). Автор на мемоарите „Между изкуството и живота" (1968).

266



Краят на пътя

Бургас, 1937 г., Жана Гендова и Васил Гендов

Снимката вероятно е направена по време на снимките на 
„Земята гори", последният филм на Васил Гендов.
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Приложение № 4
Васил Гендов. Из: „Мемоари за театъра"
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
Днес е първи октомври 1956 година, денят, в който преди четиридесет 

години престана да тупти едно честно и пламенно бохемско сърце-сърцето 
на Димчо Дебелянов578. Неволно се връщам 42 години назад -  в 1914 годи
на, Когато се сближих с Димчо. Аз се познавах по-отрано с него, по времето, 
Когато и той посещаваше сладкарница „Роза"579, свърталището на младите 
и неоформени още таланти, които, изгаряйки в своя пламък, чертаеха ду
ховното културно величие на нашия народ. Понякога Димчо идваше в слад
карницата със Стоян Шакле580 или Добри Немиров581, но най-често беше с 
художника карикатурист Паспалеев582, който беше и редактор на хуморис
тичното списание „Скорпион"583. По същото време аз също сътрудничех, под 
псевдонима Ромео, на хумористичните списания „Скорпион", „Българан" и 
„Барабан", което обясняваше моята близост с художника Паспалеев.

Беше един дъждовен пролетен ден на 1914 година. На една от крайните 
ъглови маси в сладкарница „Роза" заварих Паспалеев и Димчо Дебелянов. 
Седнах и аз при тях и още от самото начало разбрах, че Димчо се намира в 
много затруднено положение. Беше оставал без квартира, Защото от дълго 
време не бил плащал наема и хазайката му казала да напусне квартирата. 
Паспалеев му обещаваше временно квартира в едно близко негово семей
ство.

Запитаха и мен дали не зная някъде квартира, където би могъл да се 
приюти за известно време, Докато си намери постоянна. Обещах да сонди
рам моите родители, при които живеех тогава на ул. „Дондуков" № 54, къ
дето майка ми държеше и малък пансион за ученици. Там всички стаи бяха 
заети, но пък кухнята беше свободна, а в нея имаше голям и много удобен 
миндер, на който баща ми почиваше през деня. В същия този пансион пре
минаха и ученическите години на националния герой от Разлог -  Никола

578 Димчо Велев Дебелянов, роден като Динчо Дебелянов (1887-1916)- поет, автор на 
лирични и сатирични стихотворения.
579 Първата модерна сладкарница в София, намирала се е на ъгъла на бул. „Дондуков" 
и ул. „Търговска".
580 Стоян Шакле -  артист, поет, сатирик, драматург, бохем. Член на кръга около сп, 
„Барабан" (1908-1921).
581 Добри Харалампиев Зарафов, известен под псевдонима Добри Немиров (1882— 
1945) -  писател, автор на пиеси. От 1937 до 1940 е председател на Съюза на българ
ските писатели.
582 Петър Паспалеев-художник карикатурист, сътрудник на вестник „Българан" (1904— 
1909) и сп. „Барабан" (1908-1921).
583 „Скорпион" (1908-1909) -  седмичен илюстрован хумористичен вестник, издаван в 
София от Петър и Крум Паспалееви.

268



Парапунов. Когато Димчо разбра, че имаме такава кухня, той намери, че 
това ще бъде превъзходна квартира за известно време, обещавайки че ще 
идва да преспива само през нощта, без да създава и най-малко безпокой
ство през деня. Обещах му, че ще получи отговорът още същия ден, след 
като разговарям с моите родители. Аз знаех, че те ще се съгласят, Защото 
неведнъж къщата ни бе приютявала млади артисти и поети, случайно оста
нали без подслон. В къщата на моите родители имаше особено отношение 
към хората на изкуствата и моята майка неведнъж е давала и подслон, и 
храна на млади аркашки, между които Борис Денизов, Сава Стоянов, Хрис
то Ясенов, Пантелей Хранов, Стоян Шакле и др. Неведнъж кухнята на бул. 
„Дондуков" е бивала приказен дворец за младите бохеми, особено през 
студените зимни нощи. Някои от тях, като артиста Борис Денизов и младия 
поет Христо Ясенов, дори се обръщаха към нея с „майко".

Моите родители се съгласиха Димчо Дебелянов да идва и преспива у 
нас за известно време. Димчо остана във възторг от отговора и още съща
та вечер, заедно с мен, дойде в новата си квартира-миндер в кухнята. На 
другата сутрин Димчо напуснал много рано къщата, преди аз да стана от 
леглото, без да се обади на някого. Втората и третата вечер преминаха пак 
така, Докато на четвъртата сутрин баща ми заварва Димчо в кухнята. Когато 
станах и влязох в кухнята, заварих баща ми и Димчо в оживен разговор, 
като пиеха кафе. Когато дойде и моята майка, Димчо беше много смутен и 
поиска веднага да си излезе. Майка ми обаче го задържа, като му предложи 
и закуска. Особеното в характера на Димчо беше това, че той бе много свен
лив и стеснителен, така че едва прие поканата, като беше приковал погледа 
си в земята.

След една седмица Димчо напусна кухнята и се приюти в нова квартира 
-  при един художник, ателието на когото беше на бул. „Дондуков". Докол
кото си спомням този художник се наричаше Мушевич584. През лятото на 
същата година аз бях поканен за шафер на сватбата на един наш съсед-фур- 
наджия, който материално беше много добре. В събота вечерта аз срещ
нах Димчо, който пожела да дойде и спи у дома. Късно през нощта ние се 
прибрахме и след като споделих с него вечерята, която моята майка винаги 
оставяше, Когато не се завръщах за вечеря, казах на Димчо, че на следния 
ден ще бъда шафер на една сватба.

-Такива като тебе ще поканят -  каза той, като се смееше, -  които не гла
дуват. Защо не поканят мен? Една сватба може да ми държи влага няколко 
дена.
584 Марко Атанасов Мушевич -  художник иконописец. Роден в Крушево, контактувал с 
видни личности от Европа, от които търсел помощ „за отчаяното положение на измъче
ните, нещастни, но силни по дух славяно-македонци".
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Казах му, че и той може да дойде, на което той неохотно отговори:
-  Как ще дойда, Когато не познавам хората? Ще разберат, че отивам 

само за муфтата /дословен израз -  бел. В. Г./,
Така или иначе Димчо се съгласи и на другия ден бяхме заедно сват- 

бари. През време на сватбата, която продължи до късно през нощта, Дим
чо бе предмет на особено внимание благодарение на веселите анекдоти, 
които разправяше на гостите. /Той имаше голям запас от анекдоти и весели 
приключения/. Когато се завърнахме късно през нощта с леко „повишено 
настроение" благодарение на изобилните напитки и закуски, които се сер
вираха непрекъснато през целия ден, Димчо весело добави:

-Д а  има по две-три такива сватби на месец, много добре ще се чувствам.
Настана и есента, а заедно с нея и театралният сезон на Народния теа

тър. Аз бях млад артист в театъра и още изпълнявах незначителни роли. 
Представи се и пиесата „Живият труп"585 от Толстой, постановка на руския 
режисьор Ивановски. Аз имах две малки роли586 -  в трета и седма картина. 
Обикновено след изпълнението на роличките си излизах от театъра към 10 
[22:00] часа. /Тогава представленията започваха в 8 [20:00] часа през целия 
сезон/.

Започнаха и хладните есенни дни -  дъждовни и еднообразни. През 
една такава вечер, Когато отивах към Народния театър, понеже вечерта се 
играеше „Живият труп", срещнах Димчо до входните врата на театъра

-  Тебе чаках -  започна той, като ме видя.
Въпреки студената дъждовна вечер беше облечен с късо бозаво палто.
-  Дойдох да те попитам -  продължи той, -  дали ще мога да дойда тази 

вечер да спя у вас, загдето квартирният въпрос пак се обърка.
Казах му да ме чака около 10 часа пред театъра, на което той възрази, 

уточнявайки, че ще ме чака в Градската градина, около будката.
-  Неудобно е -  рече той -  да се навъртам около театъра в този си вид, а 

да вляза във фоайето ще е още по-неудобно.
В Градската градина, точно срещу Народния театър, имаше две будки с 

големи козирки и издадени навън полички за излагане на продуктите, кои
то се продаваха. Едната от тях бе будка за закуски и напитки, а тази, която 
беше към Народния театър, беше за вестници и списания. И двете будки 
обаче се затваряха около 9 часа вечерта.

Когато в 10 часа излязох от театъра, дъждът се беше усилил. Отидох в 
градината, където под навеса на вестникарската будка заварих Димчо, кой
то ме чакаше. Когато си тръгнахме, той ме хвана под ръка и каза:
585 „Живой труп" (1900) -  пиеса (драма) в 6 действия от Лев Николаевич Толстой.
586 Премиерата на пиесата, която се представя 13 пъти до края на сезона, е на 12.11.1915, 
В нея Васил Гендов играе две роли: „офицер" и „лакей на Афремова".
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-  Знаеш ли какво нещо написах, Докато те чаках?
-  Къде? -  запитах аз.
-  На будката. Нямаш представа какво настроение ми дойде, Когато те 

чаках, а дъждът хлопаше по тенекията на покрива, Когато стигнем вкъщи, 
ще ти го прочета.

Когато стигнахме у дома, първо си разделихме оставената от майка ми 
за мен вечеря. Едва след това Димчо извади един лист с ясно син цвят, но 
във формата на коректорска шпалта, и ми прочете стихотворението, което 
беше написал. Това беше стихотворението „Спи градът"587.

Когато свърши четенето, той се обърна към мен и вдъхновено каза:
-  Хубаво, нали?
Нея вечер обаче аз не знаех, че бях един от най-щастливите у нас да 

чуя пръв от устата на Димчо едно от най-ценните в нашата поезия произве
дение, което е една от перлите в съкровищницата на нашата художествена 
мисъл.

София, 1 октомври 1956 г.588

Приложение № 5589
Считам за необходимо да отбележа един случай в живота на „Драмати

чен Театър" на Роза Попова, който остава единствен и неповторим в живо
та на българския театър. Един случай, който красноречиво говори доколко 
българският артист в миналото е поставял престижа и съдбата на театъра 
по-високо от своите лични интереси. Гордостта, амбицията, авторитетът и 
голямото име на артиста често пъти са се принизявали до нивото на живота 
на последния от улицата, ако интересите на театъра са налагали това. Ха
рактерен ще остане случаят, който се наложи на театъра на Роза Попова и 
който тя с голяма горчивина трябваше да преглътне.

През студените януарски дни от началото на 1912 год. театърът изживя
ваше голяма материална криза. Лошото време, непрестанните снеговале
жи и виелици, както и зле отоплените салони затрудняваха движението на 
театъра от Карнобат/сега Поляновград590/ до Бургас. В Бургас ударът беше 
още по-голям, Защото от няколко дена бушуваха големи морски бури, кои
то действаха на публиката психически и принуждаваха хората отрано да се 
прибират по домовете си, Положението се затрудни дотолкова, че Роза По

587 Стихотворението е публикувано за пръв път в сп. „Съвременна мисъл", г. II, № 3, 
15. IV. 1911.
588 След тази ръкописна бележка стои подписът на Васил Гендов.
589 Фрагментът не е озаглавен.
590 От 1953 до 1962 Карнобат се нарича Поляновград, след което градът си връща ста
рото име.
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пова не скриваше пред мен вероятността да преустанови пътуването като 
разформирова театъра. Търсехме изход, но напразно. Където се обърнехме 
за заем и подкрепа, получавахме отказ. От друга страна, сметката в хотела и 
гостилницата, където се хранехме „на тефтерче", нарастваше от ден на ден.

Театърът беше в застой. Някои от артистите, между които Сава Стоянов, 
Пенка Стерлинска, семейството на Обрешкови и други се пренесоха в квар
тири на близки и познати, нещо, което облекчи положението. Направихме 
опит да заложим част от гардероба на пиесите „Иванко" и „Борил", но ни
кой не се съгласи на такава сделка въпреки голямата лихва, която се обеща
ваше.

Лично аз и чичо Стоян отидохме в къщата на големия бургаски търго
вец и износител на вина и риба Цинандов, грък по произход, на когото под 
разни предлози и условия поискахме един заем в размер на 1000 лева, за 
да гарантираме живота на театъра поне за 10 дена. Той също ни отказа и то 
доста грубо, като каза, че за „театърджалък" не може да дава пари.

В Бургас работеше като уличен ваксаджия един арменец на име Татиоз. 
Едновременно с това той беше и продавач на банички и милинки, поставе
ни върху табла в съседство с разните видове бои за обувки. Той говореше 
развалено български език и много мъчно му се разбираше. Още от първите 
дни узнахме, че той е голям поклонник на театралното изкуство и обожател 
на изкуството на Роза Попова. Правеше впечатление, че той познаваше и бе 
гледал всички пиеси, играни в града. Тази му слабост към театъра беше от 
голяма полза за нас, Защото много от колегите, в това число и аз, си лъска
хме обущата на кредит и много често закусвахме при него, също на кредит. 
Това му доставяше удоволствие, а същевременно се чувстваше поласкан от 
тази си близост с артистите.

Един ден той покани мен и Чичо Стоян, съпруг на Роза Попова и съ
щевременно член от състава на театъра, в една кръчма на хубаво вино и 
домашна луканка, направена от него. Каква беше нашата изненада, Когато 
той ни повери съкровеното си желание да стане артист, за което започнал 
старателно да изучава български език. Особено му се харесвала ролята на 
Иванко и при първа възможност би желал да се види като неин изпълнител. 
На това ние погледнахме като на шега, Докато той не каза, че ще направи 
всичко възможно да сформира свой театър, Когато набере нужните за това 
средства. Той каза също, че вече имал спестени 1400 лева, с които смятал да 
си направи къщичка в Бургас, ако не успее да ги увеличи в размер до нуж
дите за сформиране на един театър.

Когато се разделихме с Татиоз и излязохме от кръчмата с Чичо, той ве
село ми подхвърли:
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-  Ето го спасението. Татиоз ще спаси театъра.
Отначало аз не разбрах как Татиоз ще спаси театъра и сметнах това за 

шега от страна на Чичо. Но на следния ден Чичо Стоян ме повика и ми каза, 
че театърът ще има съдружник, който едновременно ще бъде и помощник- 
директор. Когато го запитах кой ще бъде това, той с усмивка ми каза:

-  Ти забрави ли Татиоз? Аз се срещнах с него и той е готов да вложи па
рите си в нашия театър. Днес ще направим договора и ще го заведа по мага
зините, за да се пооблече и придобие по-приличен вид. Обещах му също да 
играе и ролята на Иванко, Когато бъде готов. Това, разбира се, никога няма 
да стане, но аз му обещах, че вие ще го подготвите, за да бъде дубльор.

За мен беше вече ясно, че всичко това са само голи обещания, Докато 
Татиоз внесе парите. След обяд Чичо ни представи новия съдружник -  Тати
оз. Той беше доста нисък и в новия си вид -  с нов черен костюм, нови обу
ща, връзка и бастун, беше наистина много жалък. Чичо го представи като 
съдружник на театъра и бъдещ наш колега. Всички с мъка сдържахме смеха, 
който можеше да избухне при вида на тази жалка пародия на съдружник.

Сава Стоянов, който беше много духовит и голям шегобиец, му каза, че 
ще го подготви за Иванко, като прибави, че той ще бъде един неповторим 
Иванко. Татиоз сияеше от радост. Обладан от голямо вълнение, той с патос 
гласно каза:

-То з сцена, дето Ванко бие цар, много хубав. Аз ш'играя тоз сцена мно
го хубав.

И за да покаже своите качества на артист, се провикна:
-  Марии, Марии, таткото мрарити Марии /В оригинала: „Мариьо, Ма- 

риьо, татко ти ще умре, Мариьо!"/.
Отношенията на всички към Татиоз бяха много прилични, още повече 

като знаехме, че той спаси положението и много от нас получиха и значи
телни аванси. Прехраната ни в гостилницата беше също осигурена.

Татиоз пропътува с театъра около месец, Докато разбра, че от него ар
тист няма да стане и че театърът не е за неговата уста лъжица. Той започна 
да си спомня за Бургас и мечтаеше час по-скоро да се завърне при своите 
четки, бои и таблата с баници. Той обаче чакаше да му се издължат парите, 
което не вървеше много бързо -  доколкото си спомням през първия месец 
му бяха изплатени само 200 лева. Една заран Татиоз напусна театъра. Беше 
се обадил само на Обрешков от страх, че ако се обади на Чичо Стоян, той ще 
го задържи по силата на договора.

При сбогуването си с Обрешков, той казал:
-  Акъл пара даде Татиоз, ама нищо, халал да е. Щом за Роза дал, няма

зян.
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Така завърши единственото съдружие между Роза Попова и ваксаджия- 
та Татиоз от Бургас. Той обаче продължаваше да обича театъра и да боготво
ри Роза Попова. Когато по-късно срещнах Татиоз, той пак с възторг говоре
ше за времето, Когато бил съдружник на Роза Попова, независимо, че беше 
останал без къщичка.

През 1954 год., след смъртта на Роза Попова, аз отново срещнах Татиоз, 
но в София, където работеше като уличен продавач на семки и бонбони с 
една малка табличка. Той ме спря и като ме покани да си взема от неговите 
бонбони или семки, развълнувано каза:

-А з  научил, дека Роза мрала. Много мъчно, дека не знам гроб да палим 
една свещ.

Тук той се просълзи и като искаше да прикрие сълзите си, спря две мал
ки деца, които минаваха покрай нас, и като взе една шепа бонбони и семки, 
даде им ги, като говореше през сълзи:

-  Кажи „Бог да прости".
И отмина, като преглъщаше сълзите си.

Приложение № 6591
С гостуването на „Софийски Театър" в Анхиало е свързана една от най- 

скандалните прояви на отговорните фактори навремето. Всяка наредба или 
закон можеше да бъде тълкувана „по своему" от силните на деня, които 
играеха роля на негласни закони в страната. Такъв е случаят и в Поморие, 
който отбелязвам, за да се види при какви условия е преживявал българ
ският театър до 9-ти Септември.

Всяка една пиеса от репертоара на всеки един театър предварително се 
представяше за одобрение в Министерството на народната просвета. След 
цензуриране театърът получаваше удостоверение, че въпросната пиеса е 
разрешена за публично представяне, съпътствано от допълнението „ЗА" 
или „НЕ" разрешена за представяне пред учащи се и малолетни. Пиесата се 
предаваше обратно, надлежно прошнурована и с обозначение на страни
ците и евентуално съкратените места. Върху прошнуровката се слагаше пе
чатът на министерството и съответният подпис на началника на културното 
отделение при министерството.

През един от сезоните до 1930 година в репертоара на „Софийски Теа
тър" бе включена и пиесата „Зеленият паяк" -  моя драматизация592 по един 
немски роман, чийто сюжет третираше много актуален въпрос: Отношения
та на училищните фактори към известни прояви у младежта, включително и

591 Фрагментът не е озаглавен.
592 Виж бел. 521 на с. 247
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тези на студентите от висшите учебни заведения. В случая драмата рисува
ше строгия и крайно педантичен подход на един професор, ректор на уни
верситет, в отношенията му към младите студенти. Неговото коравосърде- 
чие и жестокост дори към най-невинните прояви на студентите, свойствени 
за тяхната възраст, го карат много често само с един подпис да разрушава 
както живота и бъдещето на способни младежи, така и живота и бъдещето 
на техните родители и близки. Сълзите на много бедни родители, които с 
черен труд издържат децата си в университета, не трогват коравосърдечния 
професор, Когато се касае за спасението на някой студент, на когото се за
тварят вратите на университета за съвършено незначителни грешки. Сами
ят той е суров баща, останал вдовец с единствения си син, също студент в 
университета, към когото е също толкова жесток, колкото и към останалите. 
Той отрича младостта, отрича младежите пориви, изхождайки от една своя 
максима, че щом той вече не греши, никой не трябва да греши. Неговият 
син дружи с един беден и много надежден студент, чиято майка с черен 
нощен труд осигурява следването му в университета. Той е единствената 
нейна радост, утеха и надежда за бъдещите немощни години, за старините.

В града пристига пътуващ театър-вариете с разнообразна програма, 
включваща и един номер на известна вариететна актриса, афиширан с 
името „Зеленият паяк". У двамата младежи се заражда идеята да отидат 
и видят програмата на вариетето, но много предпазливо, за да не бъдат 
забелязани. Една вечер те се промъкват в галерията на театъра и прикри
ти в един от ъглите, наблюдават програмата. Междувременно професорът 
ректор е разгласил в университета забраната на театъра за студентите. Въ
преки предпазливостта на двамата посещението им се донася до професо
ра, като се посочва само името на бедния студент, Докато присъствието на 
ректорския син остава незабелязано. Професорът е непоколебим, въпреки 
че набеденият студент кара последната си година и го очаква само явява
нето на последните изпити. Като всеки достоен млад мъж, студентът скрива 
присъствието на своя приятел, поемайки цялата отговорност върху себе си.

По време на заседание професорът предлага на съвета да изключи за
винаги от университета провинения студент. Решението е взето и студентът 
е изключен. Сърцето на професора не се смекчава и от сълзите на бедната 
майка, която няма материална възможност да изпрати сина си в друг уни
верситет, за да завърши там последната си година. Нещо повече-той реша
ва сам да устрои хайка, за да улови още някои, които престъпват издадената 
заповед. Ето защо той лично отива в театъра-вариете, но не като се спотайва 
в галерията, а като се разполага на една от първите маси.

Но вместо да улови нови жертви, той сам той попада в мрежата на Зе
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ления паяк, след като се запознава с вариететната актриса, изпълняваща 
тази роля, която професорът лично кани на своята маса. Скоро увлечението 
му по нея стига до крайност. Той занемарява своята работа, постоянно отда
ден на актрисата, която в неговото лице вижда само една богата жертва. В 
крайна сметка той й предлага своето име и цялото си състояние. Тя приема 
само състоянието му, а той става неин партньор в номера, и то в ролята на 
клоун. Професорът бива уволнен от университета, а неговото участие във 
вариетето повишава чувствително интереса към номера на Зеления паяк. 
Така той започва своя нерадостен ж ивот-от град на град като клоун, Докато 
съвсем се обезличава и започва да предизвиква презрение. Осъзнала, че 
той вече е съвсем без средства, а и безполезността му като участник в но
мера, тя решава да го изостави и да си намери нова жертва. Не можейки да 
понесе раздялата с нея, той се опитва със заплахи и насилие да я задържи 
при себе си. Тя обаче е твърдо решена да го остави. Една вечер, по време 
на представлението, между двамата избухва скандал, той я застрелва, след 
което посяга и върху себе си. Тя умира, а той в агония очаква потърсената 
медицинска помощ. На местопроизшествието идва и полицията, и прокуро
рът при местния градски съд, за да разследват инцидента. Каква е неговата 
изненада, Когато в лицето на младия прокурор той разпознава своя бивш 
студент, изключен от него. Все още в съзнание, изцеждайки последните си 
сили, той иска прошка от своя бивш студент, а в негово лице и от всички, 
пострадали поради коравосърдечието му. Той моли да се даде гласност на 
случая, който да послужи като пример за всички педагози в подхода им към 
младите и техните пориви и слабости.

Това е накратко съдържанието на пиесата „Зеленият паяк", която бе цен
зурирана със забележката: „Забранена за учащи се и малолетни". Пиесата 
имаше голям успех и навсякъде се посрещаше с всеобщи одобрения, пов
дигаше полемики. Пиесата се афишира и в Поморие, където също премина 
при голям успех. На другия ден обаче из улиците на града и по локалите 
бяха разпръснати позиви към гражданството, призоваващи да се бойкотира 
театърът като проводник на разруха и деморализация. „С такива пиеси -  се 
казваше в позива -  се подкопават основите на семейството, религията и до
брите нрави". Апелираше се също към местните власти да забранят пиесата 
и да заставят театърът да напусне града. Искаше се също от министерството 
да забрани тази пиеса и спре пътуването на театъра.

В града се създаде малка паника, Когато се узна, че позивът е издаден 
от местния архиерейски наместник свещеник Айянов593 със съгласието на 
околийския началник Димитър п. Мачолов. В града не обичаха околийския

593 Стойчо Манолов Аянов (1846-1929) -  духовник и революционер.
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началник, Защото знаеха за неговия живот и похождения, както и това, че 
преди известно време бе устроил в салона на читалището нощен гуляй с 
някакви танцувачки. И за „добрия нрав" на „светия отец" се знаеше доста 
в града, но все пак държавните служители бяха притеснени от този позив и 
мнозина от тях явно бойкотираха театъра.

Материалните жертви бяха големи, Защото скандалът се отрази и върху 
всички последващи представления. След една седмица пиесата бе изиска
на наново от министерството и забранена за показ. Всеки може да си пред
стави какви материални жертви понесе театърът, като се знае, че маршрутът 
на един театър се определяше от количеството на включените в репертоара 
пиеси. Всички разходи за тази пиеса като костюми, реквизит и афиши, също 
се струпаха върху дефицита на театъра.

Всичко това говори до каква степен българските артисти са били изло
жени на капризите и хрумванията на едни или други отговорни фактори, 
каква борба е водил нашият театър с предразсъдъците и невежеството на 
тъмните сили, които виждаха в него светлината, която идваше да разобличи 
техния лъжлив мироглед, техния фалшив морал, тяхното беззаконие.

Приложение № 7

На голямата трагичка Роза Попова.

Мелпоменена жрица с дар вдъхновени 
в олтара й служи с жар и любов, 
но бедна остана -  Молоха презрени 
тя гордо отблъсна в живота суров.

В лишения мина живота й в храма -  
изкуството беше за нея живот.
Ръка не подложи, търговка не стана, 
тя храбро борй се с тежкий хомот.

Тя първа прокара пътека към храма -  
театърът беше за нея мечта.
В него роди се, в него остана, 
на него отдаде сърце и душа.
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На Роза Попова

Ти наша Бернар си, родена в Балкана, 
дете на страната, где рози цъфтят, 
от Бога дарена артистка ти стана 
и смело закрачи из тежкий си път.

В театъра ти си божествена жрица 
готова да жертва свойта душа; 
воин в живота -  в храма светица, 
ти всичко отдаваш за свойта мечта.
И колко възторзи, сълзи и въздишки 
изтръгваш ствоя божествени дар, 
как грабваш ти в мигом сърцата младежки 
с свойта игра и с дивния си чар.

Сърцето ти -  то е богатство разкрито, 
душата ти, пълна със скъпи мечти; 
ти всичко раздаде и нищичко скрито 
за теб не запази за сетнешни дни.
П. Атанасов594

Приложение № 8595
Непосредствено след Междусъюзническата война, късно през есента 

на 1913 година, една сутрин получавам следната бърза бележка: „Драги 
Гендов, моля ви да дойдете днес след обяд в хотел „Чам Кория" на ул. „Вес
лец", където квартируваме засега с Чичо по една много спешна и важна ра
бота. Голяма изненада ще бъде и за вас. Роза Попова".

Естествено беше като млад и начинаещ артист да очаквам следобе
да и срещата ми с Роза Попова, Защото знаех че тя не би ме повикала за 
дребни и случайни работи. Аз дори не знаех, че тя и Чичо Стоян са в София. 
Учудваше ме само обстоятелството, че те квартируват на хотел, и то един от 
най-скромните в София, почти хан, като знаех че те имаха хубава и добре 
наредена квартира. Аз знаех, че през време на войната от 1912 год. и много 
по-късно те бяха в новоосвободените земи, където Роза Попова бе постъ
пила във военните болници на доброволна санитарна служба като мило
сърдна сестра, като същевременно с Чичо са уреждали театрални предста
вления на местна почва с любители и служителите от учрежденията. Много 
време през периода на обсадата на Одрин те бяха в Лозенград, където аз ги 
срещнах, Когато преминавах през града на път за Чорлу596.
594 Вероятно това е офицерът от Търново Сеймен Петър Атанасов - виж тук с. 81-84.
595 Фрагментът не е озаглавен.
596 Град в Източна Тракия, превзет от българската армия през декември 1912.
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От нея тогава узнах, че подготвяли една пиеса от Чичо Стоян със сюжет 
от войната. След падането на Одрин те отиват в града и дълго време про
дължават и там своята театрално-санитарна дейност.

Към 3 часа след обяд аз бях на първия и единствен етаж на малкия хо
тел, където от двете страни на един малък и мръсен коридор бяха наредени 
по няколко врати, върху които имаше малки тенекиени табелки с номерата 
на стаите. Когато влязох в стаята, прозорецът на която гледаше към ул. „Вес
лец", заварих Роза полулегнала на кревата, завита с одеяло и облегната на 
хотелските възглавници, чийто външен вид говореше, че отдавна не са има
ли среща със сапуна и водата.

Два обикновени таблени кревата, една малка маса, два дървени стола и 
един умивалник покриваха понятието за мебелировката на хотела. В ъгъла 
имаше малка и мръсна чугунена печка, около която бяха разхвърлени дърва 
и въглища. До масата, върху която имаше разхвърлени канцеларски листа, 
изпълнени с текст, седеше Чичо Стоян, а до ръката му очакваха своя ред 
множество други. Имаше още шише за вода и няколко водни чаши, както и 
натрупани една върху друга чинии за хранене с остатъци от изядена храна и 
няколко парчета хляб. Върху перваза на прозореца бяха наредени ябълки, 
също и върху печката имаше ябълки, които бяха почти изпечени. Печката 
очевидно беше горяла, Защото в стаята бе много топло. Когато влязох, Роза 
се полуизправи, посрещна ме със свойствената си весела и възторжена ус
мивка и като ми подаде ръка, каза:

-  Много се извинявам, драги Гендов, че ви посрещам на легло, но поне
же съм малко простинала и имам слаба температура, трябва да се подчиня
вам на Чичо, моя болногледач.

Тук тя се засмя още по-силно и с детински ентусиазъм продължи:
-  Повиках ви за една голяма работа. Научих, че сте постъпили в Народ

ния театър, но още не виждам да ви дават роли. Докато са там тези вълци, 
младите няма да процъфтят. Там има едно гнездо, което не позволява на 
никого да се доближи до роли. Аз и Чичо организираме сега голяма работа 
в София и искам да ви дам възможност да се покажете и в столицата. Пока
нена съм от Иван Гюламила597 да организирам театър в салона на „Одеон", 
който три пъти седмично ще бъде на наше разположение, а през останали
те дни ще служи за кино. /Иван Гюламила беше собственик и съдържател на 
кино „Одеон" в София/.

Въпреки забележката да не говори така разпалено, направена й от Чичо, 
тя продължи с усмивка:

597 Иван (Йоан, Жан) Я. Гюламила (1886-1936) -  търговец и бизнесмен от арумънски 
(влашки, цинцарски) произход. Брат на един от притежателите на кино „Одеон".
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-  Жалко е само, че трябва да стоим още в тази хотелска стая, Защото в 
момента квартирата ни е запечатана от нашия хазаин, който също е бил мо
билизиран и Докато не се завърне, не можем да се приберем там.

По-късно научих, че хазаинът си е бил в София и никога не е бивал мо
билизиран, но квартирата на Роза е била запечатана от него поради дългото 
им отсъствие от София и натрупалия се през това време неплатен наем. Сега 
хазаинът по съдебен ред търсел правото си върху наема.

-  Това, че сте в Народния театър -  продължи Роза, -  няма да ви пречи, 
понеже младите там и без това хайлазуват. Ще видите какъв театър ще на
правим, макар че няма да разполагаме с патентовани имена. Касиян Ди
митров, който сега е в Пловдив, също пристига утре в София, за да постъпи 
при нас. И Евлампия Петкова598 ще участва, както и Мара Невшималова от 
операта. /Мара Невшималова беше едновременно оперна и драматична 
актриса/. По всичко изглежда, че Харалампи Йорданов и Клодинето ще бъ
дат в нашия състав, макар че отговорът им засега е уклончив. /Клодинето е 
популярното между артистите име на известната пловдивска тогава и сега 
заслужила актриса Елена Христова599/. Чичо Стоян ще потърси и Са вата и ако 
се увери, че ще може да играе, ще го поканим също за състава на театъра.

Аз обаче веднага я отклоних от това желание, тъй като Сава Стоянов, 
който здравословно не беше още добре, завладян от тиха лудост, поради 
което беше и изписан от психиатрията, обикаляше нощем улиците на София 
и декламираше под светлината на уличните лампи.

-  Какъв талант загива -  каза с болка Роза. -  Каква голяма загуба за бъл
гарския театър.

-  Да знаеш, Васка -  с патос и възторг се обади Чичо Стоян, -  каква роля 
има за тебе в новата ми пиеса? Аз и Роза я определихме за тебе.

Така продължи разговорът, Докато разбрах, че ме канят за състава на 
новия театър, който щеше да се сформира към кино „Одеон" и който щеше 
да се ръководи от Роза като директор и режисьор. Разбрах също, че първа
та пиеса, с която новият театър трябваше да открие сезона, ще бъде „Един

598 Евлампия Петкова (1886-1943) -  актриса. За пръв път излиза на сцената в полу-про- 
фесионалния театър в Пловдив. В тамошния театър „Люксембург" дебютира през 1901 
с ролята на Амалия в „Разбойници" от Шилер, През 1907 преминава от Пловдивската 
общинска драматическа трупа в Народния театър, където играе до 1909, през 1915 и 
в периода 1919-1921, откъдето през септември 1921 е уволнена заедно с неколцина 
свои колеги „по бюджетни и др. причини" (в. „Нова Комедия", г. II, № 30,16,IX. 1921, с, 
4). Преминава през пътуващите театрални трупи „Задружен театър" (1922-1928), Съ
юзен пътуващ театър (1928-1930), „Народна студия" (1931-1932) и тази на Борис Де- 
низов. Изявява се в градските театри на Пловдив и Плевен, в театър „Възраждане" и 
Хасковския общински театър.
599 Виж Елена Йорданова-Гринберг Христова.
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човек, за когото не заслужава да се говори" от Оскар Уайлд, в която щях да 
играя централна роля редом с Роза. Разбрах също, че в текущите дни ще 
започнат репетициите в салона на „Ученическата трапезария"600 на ъгъла на 
„Екзарх Йосиф" и булевард „Драгоман" /сега „Георги Кирков"601/-

Това обаче било временно, Докато приключи ремонтът на сцената в 
театър „Одеон", където в последствие ще се прехвърлим. Гюламила бил 
поел ангажимента за материалната издръжка на състава, след като почнем 
репетициите в „Одеон". Накрая Роза ми даде един екземпляр от пиесата, 
която трябваше веднага да прочета и от която трябваше да препиша моята 
роля602. Трябва да призная, че бях във възторг от поканата, която ми дава
ше възможност да се покажа в София с главна роля, и то като партньор на 
голямата Роза Попова, Изпратен така, както и бях посрещнат, аз напуснах 
хотела с уговорката, че в следващите няколко дни Чичо Стоян ще ми съоб
щи деня и часа на репетициите в „Ученическата трапезария". Още същата 
вечер прочетох пиесата с повишено самочувствие, като вече виждах успеха 
на представлението, в чийто център щях да бъда и аз, редом с Роза Попова.

След няколко дни Чичо Стоян ме намери в сладкарница „Роза" /слад
карницата на аркашките и непризнатите таланти/ и ми съобщи датата на 
първата репетиция-считка603 в „Ученическата трапезария" На определения 
час аз вече бях там, където заварих в коридора пред салона колегите: Надя 
Караиванова, Елена Бояджиева, Мара Невшималова, Живко Оджаков, Ла- 
зарина Георгиева, която познавах от театъра на Симеон Райнов, Никола 
Димитров, Касиян Димитров и известният навремето суфльор от Народния 
театър Ковачев, известен като Хаджията. По-късно дойде и Кирчо Бочаров, 
когото познавах повече като китарист и изпълнител на народни песни и ху
мористични куплета и като такъв имаше голям успех в София. Роза и Чичо 
още ги нямаше. Направи ми впечатление, че всички бяхме навън пред сало
на, вратата на който бе затворена. Пред вратата имаше едно лице, оказало 
се по-късно слугата на трапезарията, което държеше ключовете на салона. 
Когато Роза и Чичо дойдоха, първо се спряха при слугата, който им обясня

600 Безплатни ученически трапезарии възникват в редица селища на България още 
преди Освобождението й. Те осигуряват прехраната на деца от социално слаби се
мейства, като по този начин им дават възможност да ходят на училище. Заведенията 
основно се издържат от учителско-родителски настоятелства, еднолични дарителски 
жестове и благотворителна дейност. Ученическата трапезария в София е разполагала с 
обширен салон, който често е приютявал художествени, музикални и културни прояви,
601 Днес тази отсечка, която свързва Лъвов мост и Женския пазар с площад „Възражда
не", се нарича бул. „Стефан Стамболов".
602 Гендов споменава по-горе че през втората година на участието си в пътуващата 
трупа на Роза Попова вече е играл в тази пиеса (виж с. 64,101 и др.).
603 Репетиция „на маса".
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ваше нещо много оживено. Роза беше нервирана от този разговор и след 
като каза нещо на Чичо, той излезе заедно със слугата, дойде при нас и дос
та възбудено ни заговори, продължавайки да се усмихва:

-  Какво нехайство отстрана на домакина! Да забрави да каже на слуга
та, че ще има репетиция, за да отвори.

Доста време след това дойде домакинът, придружен от Чичо Стоян и 
слугата, който в крайна сметка отвори салона. По-късно обаче се узна, че 
причината за това е била Роза Попова, обещала да даде предплата за пет 
репетиции, още преди започването на първата репетиция. Но тъй като не бе 
сторила това, домакинът дал нареждане салонът да се отвори след заплаща
нето на определения наем. Спомням си, че малко след това дойде и предсе
дателят на трапезарията, известният навремето д-р Михайлов604, който също 
има продължителен разговор с Роза и Чичо, проведен в един от ъглите на 
салона, след който много нервно се раздели с тях и напусна салона.

Репетицията продължи около два часа, през което време станаха и ня
кои размествания на ролите. В края на репетицията, малко преди да напус
нем салона, колегата Касиян Димитров се отдели с Роза настрана и след 
като двамата разговаряха продължително време, се упътиха към изхода. 
Тогава Роза се обърна към мен:

-Д раги Гендов, искате ли да дойдете с нас до хотела. Трябва да погово
ря с вас по една много спешна работа.

В първия момент помислих, че въпросът се касае за ролята, която и Ка
сиян е поискал да му се даде. Когато се намерихме в хотела и влязохме в 
стаята, Роза ми каза:

-Д раги Гендов, обръщам се към вас, Защото ви смятам за много близък, 
за мое доверено лице.

Не само аз, но и много други колеги бяхме в състава на първия „Дра- 
матически Театър" на Роза Попова през 1911 и 1912 година. Независимо от 
това аз наистина бях един от най-доверените и близки хора на Роза Попова. 
Че това е така може да се види и в спомените на втория й съпруг, писателя 
Светослав Камбуров605, който свидетелства, че в доста срещи между мен и 
Роза, та дори малко преди края й на улица „Марин Дринов" № 15, тя със 
задоволство е подчертавала както доверието си към мен, така и своето от
ношение към мен като неин сътрудник и колега.

-  Знаете ли, драги Гендов -  започна Роза с вълнение, -  че единственият,

604 Михаил Д. Михайлов -  лекар, доктор, завършил медицина в Санкт Петербург. 
Председател на Общество за устройване на безплатни ученически трапезарии, който 
той повече от 40 години ръководи.
605 Светослав Димитров Камбуров-Фурен (1885-1977) -  писател и театрален критик. 
През 1923 помага на Роза Попова при основаването на Българската театър-студия.

282



който сега е най-зле материално, е колегата Касиян Димитров. От два дена 
той е отседнал в хотел „Пролет" /ъгъла на улиците „Екзарх Йосиф" и „Серди
ка"/, но е предплатил само за тези два дена. Той е без всякакви средства и 
ако не му се помогне, няма да има нито къде да нощува, нито какво да яде.

-А з  нямам никаква възможност-отговорих смутено.
-  Гледай го, Чичо, какво си помислил нашият Гендов? Как мога от актьор 

да поискам пари, Когато сме една черга хора? От вас искам една услуга, за 
която никой не трябва да знае, Защото мнозина може да се разколебаят. Аз 
имам една златна огърлица с камъни. Намерете някой, на когото може да 
се заложи за 1-2 месеца, за да помогнем на Касиян. Иначе той ще трябва да 
се завърне в Пловдив. Чичо не го бива за тези работи.

Роза се приближи до един куфар, поставен до кревата върху два стола, 
и като извади огърлицата, добави, подавайки ми я:

-  Колкото повече вземете, толкова по-добре. Да му гарантираме поне 
десетина дена в хотела, а и за храна да остане нещо /Тогава едно прено- 
щуване на третия етаж в хотел „Пролет" се заплащаше 60 стотинки за едно 
легло/.

Спомних си, че на улица „Клементина" живееше някой си Байданов, 
бивш чиновник, вече пенсионер, който се занимаваше от дълги години с 
лихварство. Обикновено той работеше с пенсионерите, като им даваше зае
ми срещу пенсионните книжки след подписване на платежната разписка за 
получаването на пенсията и едно пълномощно, с което той можеше да из
тегли пенсията. Знаех това от моите родители, които също вземаха заеми от 
него, поради което пенсионната книжка на баща ми много често оставаше 
заложена у Байданов. Той вземате за залог и вещи -  предимно златни и скъ
поценни украшения, между които често биваха и някои от златните украше
ния на моята майка. Отправих се с огърлицата към Байданов, при когото се 
явих от името на моя баща. Той ме прие любезно, взе огърлицата и помоли 
да отида при него на следващия ден, Когато щеше да получи оценката от 
своя златар. На другия ден Байданов ми каза, че ще ми отпусне заем от 24 
лева, след като подпиша разписка за 30 лева за срок от два месеца.

Направих това и получих парите, които отнесох на Роза. Тя се усмихна и 
като ги вземаше, добави:

-З а  трети път тази огърлица спасява положението.
След няколко дни започнаха и редовните репетиции -  в незатопления 

салон, макар че времето беше много студено. Направи ни обаче впечатле
ние, че още на първата репетиция Роза Попова се яви с горно палто от тънък 
плат, а не със своето дебело кожено палто, с което бе облечена при първата 
среща. В няколко последователни репетиции коженото палто не се появя
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ваше, въпреки че студеното време бе много рисковано за нейното здраво
словно състояние. Някои от колегите й обърнаха внимание за това, но тя 
отговори със смях, като сочеше към Чичо:

-  Ето го виновникът за това, че мръзна сега. Чичо е разлял по невни
мание някаква боя върху палтото и трябваше да го дам на почистване. Но 
нищо. Така е по-здравословно, Защото топлината много изнежва.

По-късно обаче узнах горчивата истина. Коженото палто беше предаде
но на домакина на ученическата трапезария като гаранция за наема, Докато 
Чичо получи възнаграждението от едно детско списание. Аз обаче се съм
нявам, дали Чичо е имал да получава някакво възнаграждение от списа
нието и предполагам, че това е било само претекст да се заложи палтото и 
осигури салона за репетициите.

Репетициите продължиха около 15 дена, Докато една сутрин Роза Попо
ва ни каза, че ще трябва да ги преустановим, тъй като Иван Гюламила се бил 
разколебал и отказвал салона за драматически представления, понеже се 
съмнявал в техния успех. Вместо тях той възнамерявал да въведе в киното 
си успоредно с филма естрадна програма с артисти от драмата и операта.

През януари 1914 година аз участвах в една вечеринка, давана в салона 
на същата трапезария и узнах лично от домакина, че палтото е било зало
жено като гаранция за салона. По-късно по нареждането на председателя 
д-р Михайлов палтото е било върнато на Роза Попова, а дългът й за салона 
заличен.

Когато повторно срещах Роза Попова с коженото палто, тя се усмихна и 
каза:

-  Виждате ли, драги Гендов, колко хубаво се изчисти боята от палтото? 
Просто не се познава. Жалко само, че пропадна една толкова хубава иници
атива. Но аз все си мисля, че и тук имат пръст колегите от Народния театър.

Така безуспешно завърши вторият опит, след този на „Нов Народен теа
тър" през 1911 г., да се създаде редом с Народния театър втори драматичен 
театър в София. Малко време след това узнахме, че Роза Попова е постъпи
ла отново на лечение в Клементинската болница606 в София.

606 Международна католическа болница „Княгиня Клементина", наречена така още 
при откриването й през 1891 в чест на майката на княз Фердинанд I -  княгиня Кле
ментина Бурбон-Орлеанска и херцогиня Саксонска. Там на 16.VI.1937 се ражда Симеон 
Сакскобургготски. Днес на нейното място се намира Пета МБАЛ.
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П оказалец на имена, пиеси, театрални трупи и др.
Адашев, Александър Иванович (1871-1934) - руски актьор и театрален педагог, 
чиято фамилия по рождение е Платонов. От 1898 до 1913 играе в Московския 
художествен театър. В периода 1906-1913 ръководи своя частна школа, известна 
като „Драматичните курсове на Адашев”.
Адвокатът и момичето („Сутрешен гост”) „Hajnali vendeg” (1938) - „пиеса в 5 
картини” от унгарския драматург Ладислас (Лаело) Фодор. Играна е и в Народния 
театър - 20 пъти под титула „Адвокатът и момичето”, превод и постановка на Боян 
Дановски (1899-1976), премиера - 15.Х.1938.
Аджарова, М ара (1899-1984) - следва в „оперното драматическо училище „Отто”, 
в Виена” (1909-1911), след което завършва „1-вото Виенско частно училище за 
драматическо изкуство” (ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а. е. 110, л. 141). Ha 24.VIII.1914 се 
явява на „изпит за артисти при Народния театър” (в. „Дневник”, г. XIII, № 4309, 
27.VIII.1914, с. 2), допусната е до „закрит дебют” проведен на 31 август, в който се 
представя „бляскаво” в ролята на Мария Стюарт (Хроника. Дебюти в Народния 
театър. - в. „Пряпорец”, г. XVII, № 199, 31.VIII.1914, с. 2), на 29 септември е назна
чена за „стажант” (съгласно заповед № 3760 на МНП) със 75 лв. месечна заплата 
(ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а. е. 110, л. 286). В Народния театър играе до 1917. Братовчедка 
на Васил Гендов.
Алеко (Алеко Андреев Трингов, 1898-1967) - поет, просветен деец, общественик, 
член на БКП (от 1929). През 1915 завършва Педагогическото училище в Казанлък, 
през 1923 - философска пропедевтика в Софийския университет (СУ). Учител
ства в родното си село Шейново и Казанлък. Участва в Септемврийското въстание 
през 1923. Под псевдонима Алеко Пламенов печата свои стихове в изданията,Нер
вен смях”, „Народна просвета”, „Съвременна мисъл”. В периода 1940-1964 издава 
няколко стихосбирки.
Александров, Тодор /Попорушев/ (1881-1924) - български революционер, член 
на Централния комитет и лидер на ВМРО.
Алексиев, Драго Василев (1898-1928) - актьор. Играе (през 1921-1924) в „Камерен 
театър” на Златина Недева, Нов драматичен театър, в театрите в Бургас, Хасково, 
Плевен и Русе. Изпълнява малка роля във филма „Военни действия в мирно вре
ме” (1922) на Васил Гендов.
Альоша Бесарабски (Александър Константинов) - поет, автор на духовити сти
хове из хумористичните списания, пишещ още под псевдонима Дядо Алеко. Един 
от „барабанистите” - член на кръга от сътрудници на сп. „Барабан”. „Бесарабец по 
произход” (Чудомир), баща на артистката Марта Мянкова (1899 -1964).
Ана Карима - Анна Тодорова Велкова (1871-1949), по-известна с псевдонима си- 
писателка, публицистка, преводачка и общественичка, съпруга на политика Янко 
Сакъзов.
Анастасов, Манас (1880-1919) - драматичен актьор, започнал театралната си дей
ност като самодеец. Играе в „Съвремен театър” и театър „Роза Попова”. По време 
на Първата световна война (ПСВ) участва във фронтови театрални трупи. Изявя
ва се и в Пловдивския градски театър.
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Ангелов, Божан Великов (1873-1958) - родом от Русе, завършва славянска фило
логия през 1894 в СУ „Св. Климент Охридски”, учителства в Свищов, Русе и Видин, 
директор на Народния театър (4-7.XI.1908 - временно управляващ; 28.IV. 1909-5. 
IV. 1911; 1 .VIII. 1918-12.VIII.1920) и на Народната библиотека (1923-1928). 
Ангелов, Димитър (1904-1977) - български писател, автор на романа „На живот 
и смърт”. През 1922 г. завършва Кюстендилската гимназия, а през 1925 г. специал
ност „философия и педагогика“ в Софийския университет. Работи като училищен 
инспектор в Стара Загора (1932-1934) и Неврокоп (дн. Гоце Делчев) (1934-1935). 
Учител по етика, логика и психология в Смесена гимназия „Цар Борис III“ (Ловеч), 
Севлиево и Стара Загора (1937-1943).
Андонов, Андон Русчев (1878-1945) - индустриалец, завършва инженерство във 
Висшето текстилно училище в гр. Кемниц (Германия), осъществява модернизация 
на семейната текстилна фабрика в Сливен.
Андонов, Димитър (Мицо) Гоцев (1901-1983) - театрален деец, критик и публи
цист, анархо-комунист, заслужил деятел на културата. От 1934 до 1965 работи в 
САБ. Племенник на Гоце Делчев, който е брат на неговата майка.
Андонова, Ана Танева /Таньова/ (1884-1967) - актриса. Дебютира през 1902 върху 
сцената на Пловдивския общински театър, след което преминава в „Смях и сълзи”. 
От 1912 до 1915 учи актьорско майсторство в Прага. След завръщането си в Бъл
гария играе в Народния театър (1920-1922), Плевенския градски театър, театър 
„Ренесанс”, „Пътуващ театър” на Панталей Хранов и театър „Мара Тотева”. През 
1928 създава и ръководи „Роден драматичен театър”. Участва във филмите „Под 
старото небе” (1922), „Сватба” (1943) и „Българи от старо време” (1945).
Антонов, Димитър Зографчиев (1859-1904) - драматичен актьор. През 1881 в 
Пловдив е сред организаторите на любителската театрална трупа, ръководена от 
Коста Сапунаров и Стефан Попов, която става професионална, след като бива 
подпомогната със 75 000 гроша, отпуснати от Константин Величков, директора 
на Дирекцията на народното просвещение на Източна Румелия. След разформи
рането й през 1885, Антонов преминава в софийския театър „Основа” (1888-1890), 
където през 1890 се жени за чешката актриса Милка Вернерова, която по това вре
ме също е член на състава. През 1890-1892 играе в „драматическото отделение” на 
Столичната драматично-оперна трупа, а от 1892 до 1904 в „Сълза и смях”, където 
през 1902 бива назначен и за помощник-режисьор. Автор е на „Хайдут Петко” - 
драма в 5 действия „из живота в Македония”, издадена през 1898 в София от печат
ница и книговезница „Балкан”.
Апостол (1899) - пиеса (драма) в 5 действия „из българската революционна епоха 
преди Освобождението” от Илия Миларов. Първите й представления са през 1899 
в „Славянска беседа”. Пак там, но след шест години - премиера 1 ЗЛИ.1905, трупата 
на Народния театър я играе още няколко пъти. Постановка Сергиян Туцич, режи
сьор Иван Попов (Андрей Протич. Подлистник. Театър. Апостол. Драма в 5 акта 
от Илия Миларов. - в. „Пряпорец”, г. VII, № 123, Г5.Ш.1905, с. 2-3; Репертуарни 
клоуни. - Нов век, г. VIII, № 1047, 10.VII.1906, с. 3-4).
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Атанасова-Ерато, Милка (1896-1955) - актриса. Дебютира през 1921 във Варнен
ския общински театър. Трупа опит в „Софийски театър” на Васил Гендов. През 
1924 завършва театрална школа в Берлин. Работи в пътуващите театри „Добри 
Войников” и „Нов свят” на Борис Денизов. Играе върху сцените на театрите в Ха
сково, Бургас, Плевен, Русе, Враца (1938-1939), през 1941 се изявява в българския 
Скопски народен театър. Завършва професионалната си кариера в Пернишкия те
атър. Участва във филма „Пътят на безпътните” (1928) на Васил Гендов.
Аянов, Стойчо Манолов (1846-1929) - духовник и революционер. Роден е в ло- 
зенградското село Дерекьой. Близък сътрудник на Петко Славейков и Антим I. 
След 1876 е преследван от властите. Служи като архиерейски наместник в Малко 
Търново, Мустафа паша (Свиленград) и Анхиало (от 1910 до смъртта си). 
Байчева, Ася - актриса от подновилия дейността си в средата на 1920-те театър 
на Матей Икономов, оставила следа и в Сливенския градски театър през втората 
половина на същото десетилетие.
Бакърджиев, Васил Николов (1906-1980) - сценарист, оператор и режисьор, един 
от пионерите на българското кино. Започва дейността си като асистира на опера
торите или режисьорите на заснетите от Акционерно дружество „Луна” игрални 
филми (1921-1922). Изявява се и като актьор, през 1941-1944 дори играе в Скоп- 
ския народен театър. През 1924 дебютира като сценарист и режисьор с гротеската 
,Дарли Чаплин на Витоша”, автор е на игралните филми: „На тъмен кръстопът” 
(1930), „Кражбата в експреса” (1931), „Фамозният килим” (1933), „Пред отечест
вото да забравим омразата си” (1935) и „Мене ме, мамо, змей люби” (1946). Осно
вава (заедно с оператора Симеон Симеонов-Монката) филмовата студия „Сердика 
филм” (1930-1936), където двамата заснемат десетки научнопопулярни и доку
ментални филми, полагат началото на редовен седмичен кинопреглед у нас, съз
дават първите български трикфилми. През 1936-1942 осъществява редица здрав
но-просветни филми по поръчка на Главната дирекция на народното здраве. След 
присъединяването на Южна Добруджа заснема документалния „О, Добруджански 
край” (1940). До пенсионирането си през 1966 работи в Студията за хроникални 
и документални филми. Подробности виж в: Бакърджиев, Васил. Киноизкуството 
е било смисъл на целия ми живот. (Откъси от неиздадената мемоарна книга). - 
Кино и време, № 4, 1973, с. 93-122; Бакърджиев, Васил. Филмография. - Кино и 
време, № 4, 1973, с. 123-130; Бакърджиев, Васил. Случки, спомени и преживелици 
около нашето кино. Портфейл БНФ - 693а/86 П (Мемоари, I част), 291 с. 
Балканска, Мими Михайлова (1902-1984) - популярна оперетна певица, превъ- 
плъщаваща се най-често в традиционния комедиен персонаж субретка (остроум
на и находчива прислужница, която обикновено се присмива на господарите си, 
но им помага в техните любовни интриги). Специализира пеене в Берлин и Виена. 
През 1919, Когато е на 17 години, дебютира в театър „Ренесанс”, с чиято дирекция 
често влиза в пререкания. През 1920 преминава в „Свободен театър” на Петър 
Стойчев. Сред основателите е на Кооперативния театър към края на 1922. Заедно с 
Матьо Македонски създават „Нов Свободен театър” (1929-1930). От 1935 до 1942 
е водеща актриса в театър „Одеон”. Един от учредителите, режисьор и директор на
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Художествения оперетен театър в София (1942-1946). През 1947 работи в Народ
ната оперета, а след това (от 1948 до 1963) в Държавния музикален театър. Участва 
във филмите „Весела България” (1928) и „Невероятна история” (1964). Първият й 
съпруг е тенорът Иван Цачев.
Балъкчиева, Цв. - актриса в театър „Мара Тотева” (1932-1937) и Софийския об
ластен театър (1938-1939).
Баща и син („Какво казва дядо Матю”) - пиеса (драма) в 3 действия от Матей Иконо
мов, издадена в Плевен от Кооперативна печатница и книговезница „Изгрев” през 1924.
Белогушев, Петър Костов (1900-1967) - актьор. Започва дейността си през 1918 
във фронтовия театър на Четвърта армия. През 1923 играе в Македонския дра
матичен театър „Илинден” на Войдан Чернодрински. От 1925 до 1926 е в Коопе
ративния театър. От 1931 гастролира върху сцените на театрите (общински или 
областни) в Плевен, Русе, Варна, Пловдив. По време на престоя си в Бургаския 
театър окуражава ученика Георги Калоянчев да се отдаде на актьорския занаят, 
ръководи (1935-1937) любителската трупа при читалище „Просвета” в Поморие. 
От 1937 е в Софийския областен театър.
Белчев, Белю - израства като актьор в „Съвремен театър” на Матей Икономов, иг
рае в „Сълза и смях” и Народния театър (1904-1906). Ha 13.XI.1921 бива отслужена 
панихида в негова памет.
Благоев, Димитър /Николов/ (1856-1924) - политик и философ, основател на ор
ганизираното социалистическо движение у нас, а през 1891 и на Българската ра
ботническа социалдемократическа партия (БРСДП), чийто водач и идеолог е.
Бланшет, известна и като „Пансионерката” „Blanchette” (1892) - пиеса (комедия) 
в 3 действия от френския драматург и журналист Йожен Брийо (Eugene Brieux, 
1858-1932). През 1921 Стоян Бъчваров я поставя във Варна. Под това заглавие 
бива екранизирана два пъти във Франция - през 1921 от режисьора Рене Ервил 
(Rene Hervil) и през 1937 от колегата му Пиер Карон (Pierre Caron).
Бобчевски, Любомир Петров (1897-1963) - актьор. Дебютира през 1919 вър
ху сцената на столичния „Свободен театър”. Играе в Бургаския Народен театър 
(1920), в Горноджумайския окръжен театър (1920-1921), в пътуващата театрална 
трупа „Сълза и смях” (1921-1923), „Задружен театър” (1923-1927), Русенския дра
матичен театър (1927-1928), Бургаския драматичен театър (1928-1930, 1932-1934 
и 1944-1945), Плевенския общински театър „Народна студия” (1930-1931), Вар
ненския драматичен театър (1934-1935), Пловдивския градски театър (1935-1940 
и 1945-1946) и Народния театър (1953-1957).
Богдане, Бог да те убие - пиеса от Димо Димитров. Заглавието е заимствано от 
известна народна песен. Същото заглавие носят оперета на композитора и дири
гент Христо Емануилов Манолов, поставена в театър „Одеон” през 1934, както и 
сборник с разкази на писателя Недялко Спиров Месечков, издаден през 1953. 
Бойка (1934) - пиеса от Димитър Гимиджийски (1893-1966). В екранизацията й, 
осъществена през 1947 от режисьора Димитър Минков, участват Стоян Бъчваров 
и Матьо Македонски.
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Борелли, Лида (Lyda Borelli, 1884-1959) - италианска филмова актриса, звезда на 
италианското нямо кино.
Борислав (1909) - историческа драма в 5 действия „из царуването на Ивана Асеня 
II” от Иван Вазов.
Будевска, Адриана (1878-1955) - драматична актриса. На 17 години печели кон
курс, обявен от МНП, и заминава за Москва, където учи в Императорското теа
трално училище - Малий театър (Мальш театр), чийто режисьор по това време е 
прочутият Александър Ленски. Примадона на Народния театър, където играе от 
1906 до 1926, Когато бива уволнена, ненавършила 50 години. През 1937 заминава 
за Аржентина, където живее до 1948, след което се завръща в България. Една от 
най-големите изпълнителки на трагични роли у нас, наричана „българската Сара 
Бернар”. Днес името й носи драматичният театър в Бургас.
Бургаски градски театър - през 1912 г. запалени театрали канят Роза Попова да 
поеме ръководството на Бургаски градски театър с първата професионална трупа 
в града. Тя поставя като премиера пиесата „Призраци“ от Ибсен. Началото на по
стоянно действащ театър в града е сложено в края на 1920 г„ Когато в града разви
ват дейност две драматични трупи: Бургаски окръжен театър и Бургаски Народен 
театър. Първата е съставена предимно от руски артисти емигранти, ръководени 
от режисьорката Ев. Ф. Днепрова, които изнасят представленията си в салона 
на „Постоянната комисия”. Втората включва актьорите: А. Балтова, К. Керекова, 
Бобчевска, Алексиева, Л. Кереков, Любомир Бобчевски, Любен Паспалев, Трайко 
Антонов, Б. Стаматов, Димитров, Е. Кирчев, М. Петков, Караманов, Мавроганов. 
Така се появяват два театъра, които започват да „делят тясната бургаска сцена”, оп
итвайки „да се удавят с една лъжица вода” (Провинциални театри. - си. „Комедия”, 
г. I, № 17, 11.XII.1920, с. 6). През октомври 1921 местният Окръжен театър е „под 
уредбата” на артиста Иван Ееоргиев, а в състава му влизат: А. Илиева, А. Балтова, 
К. Керекова, Мара Попова-Топалова, Ж. Христова, Л. Кереков, Петър Топалов, К. 
Белински, Е. Кирчев, В. Росенски, Ст. Кусев (в. „Нова Комедия”, г. II, № 31, 7.Х.1921, 
с. 4). През 1927 г. се поставя началото на подкрепян от Съюза на българските арти
сти Бургаски окръжен театър, с директор писателя Иван Андрейчин. Той привли
ча артистите Милка Савова, Виолета Грозева Анета Захариева, Димитър Шишков, 
Ееорги Петров и др. След него театъра в Бургас бива последователно поеман от 
силно значими в културния живот на страната имена като Стефан Киров и Кръс
тьо Сарафов.
Бъчваров, Стоян Стоянов (1878-1949) - драматичен актьор и режисьор, един от 
пионерите на българския национален театър. Специализира сценично изкуство в 
Москва и Мюнхен (1908). Обикаля България с пътуващите трупи на Войдан Чер- 
нодрински и „Съвремен театър”. Играе в НДТ „Сълза и смях” (1904) и Народния 
театър (от 1907 до 1948 с прекъсвания). През 1909 заедно с Антон Страшимиров 
основава „Смях и сълзи” - пътуващ театър със седалище във Варна, чийто режи
сьор и художествен ръководител е. През лятото на 1911 трупата се трансформира 
във Варненски театър „Смях и сълзи”. През 1919 е сред инициаторите за създава
нето на професионалната организация, наречена Съюз на артистите, музикантите
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и театралните служители. През 1921 учредява Варненския градски театър, чиято 
сграда по това време е още в строеж, а днес носи неговото име - Варненски дра
матичен театър „Стоян Бъчваров”. Поради проблеми с общината част от състава 
(Стоян Бъчваров, Николина Ст. Бъчварова, Ем. Попова, Димитрова, Ан. Тодоров, 
Д. Георгиев, Мумджиев, Ичков, Мирославов, Ц. Попов, Вълков, Ас. Попов) се от
деля през октомври, наименува се Театър „Пробуда” и започва да изнася предста
вленията си върху сцената на кинотеатър „Ранков” (в. „Нова Комедия”, г. II, № 31, 
7.Х.1921, с. 4). Напуска Варна през 1923 и се завръща (като артист и режисьор) в 
„Свободен театър”, а през 1928-1931 е директор на Окръжния театър в Русе. През 
1931, подпомогнат от САБ, създава пътуващия театър „Комедия” със седалище 
София, който след няколкомесечно съществуване прекратява дейността си. Връ
ща се във Варна (1932-1935), гастролира в Пловдивския драматичен театър (1936). 
Участва във филмите „Настрадин Ходжа и Хитър Петър” (1939), „Българи от ста
ро време” (1945) и „Бойка” (1947), като в първите два извайва образите на двама 
популярни литературни герои - Настрадин Ходжа и Хаджи Генчо. Съпруг на ак
трисата Николина Бъчварова.
Бъчварова, Николина Ст., (1889-1943) - драматична актриса. През 1903 дебю
тира с ролята на Квашня в постановката „На дъното” в „Съвремен театър”. През 
1905-1906 работи в пътуващия „Свободен театър”, основаван през 1905 от група 
артисти, отцепили се от Народния театър. През 1909 е в театъра „Смях и сълзи” 
на Антон Страшимиров. Играе в Народния театър: 1904-1905, 1907-1918 и 1924— 
1925. От 1918 до 1921 се изявява върху сцената на софийския „Свободен театър”, а 
от 1921 във Варна - в градския театър и в театър „Пробуда” (1921-1923). Съпруга 
на актьора Стоян Бъчваров.
Вазов, Александър Георгиев (1900-1972) - сценарист и режисьор, един от пионе
рите на българското кино. Автор на игралните филми „Грамада” (1936) и „Настра
дин Ходжа и Хитър Петър” (1939).
Вайд /Файт, Конрад (Hans Walter Conrad Veidt, 1893-1943) - един от най-големи
те германски киноактьори от първата половина на XX век, участвал в почти 100 
филми, сред които шедьоврите „Кабинетът на д-р Калигари” (1920) и „Казабланка” 
(1942).
Василева, Мария - оперна певица (лиричен сопран), през 1923-1924 с успех из
пълнява ролята на Чо-Чо-сан в трагическата опера „Мадам Бътерфлай” от Джа- 
комо Пучини.
Василева, Пенка /Емануилова/ (1895-1981) - актриса. През 1927 завършва Драма
тично-театралната школа при Народния театър, където се изявява от 1926 до 1930 
и от 1945 до 1973. През 1930-1945 играе в пътуващия театър „Народна студия” 
(1931-1932), във Варна, Русе, Пловдив, в Софийския областен театър (1940-1941), 
Скопския народен театър (1941-1944), в театрите на Перник, Враца, Плевен и Ви
дин.
Великият Галеото „El gran Galeoto” (1881) - пиеса (мелодрама) в 3 действия от 
испанския драматург Хосе Ечегарай-и-Ейсагире [Жозе Ешегаре] (Jose Echegaray 
у Eizaguirre, 1832-1916), през 1904 е удостоен с Нобелова награда за литература.
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Величков, Константин (1855-1907) - политик, депутат, министър на народното 
просвещение (1884-1886; 1894-1897), писател, художник
Венецианският търговец „The Merchant of Venice” (1596) - пиеса (комедия) в 5 
действия от Уилям Шекспир.
Вертеп „LAssommoir” (1877) - роман от поредицата „Ругон-Макарови” на Емил 
Зола, разкриващ живота и съдбата на френските работници. Многократно драма
тизиран и екранизиран. Гендов уверява, че пиесата, играна от трупата на „Софий
ски театър”, е негова драматизация на романа.
Вечерна заря „Zapfenstreich“ (1903) - от Франц Адам Байерлайн (1871-1849), 
германски юрист и писател.. Сюжетът на пиесата е из живота на офицерството 
и представлява един от най-големите зрителски успехи в немскоезичния театър 
преди Първата световна война. Пиесата е двукратно екранизирана - през 1925 и 
1952 г.
Войников, Добри Попов /Попвасилев/ (1833-1878) - възрожденски учител, об
щественик и журналист, читалищен, музикален и театрален деец, драматург. Ос
новоположник на националния ни театър, пръв български режисьор и автор на 
театрални пиеси, които изграждат основния репертоар на нашия възрожденски 
театър: диалога „Даскал Цони” (1860); историческите „Стоян войвода” (1866), 
„Райна княгиня” (1866) - драма в 5 действия, „Покръщение на Преславский двор” 
(1868), „Велислава, българска княгиня” (1870), „Възцаряването на Крума Страш- 
ний” (1871), „Десислава” (1875); комедиите „По неволя доктор” (1862) и „Кривора
збраната цивилизация” (1871) - най-известна му творба. През 1869 е един от уч
редителите на Българското книжовно дружество. Неговото име носи създаденият 
през 1928 от Борис Денизов пътуващ театър, а от 1946 и читалището в родния му 
град Шумен.
Волний, Иван Атанасов (1887-1980) - варненски журналист, театрален самоде
ец; фейлетонист - публикува в популярните хумористични издания „Българан” 
(1904-1909) и „Барабан” (1908-1921); по време на ПСВ сътрудничи на столичния 
в. „Заря”, от 1925 до 1930 редактира всекидневника „Варненски новини”, където 
създава и води хумористичното приложение „Смях и сълзи”.
Вулпе, Иван Николаевич (1876-1929) - български оперен певец, първият наш во
кален педагог, преподавател в Музикалното училище, професор.
Възкресение - драматизация по романа „Възкресение“ („Воскресение”, 1899) от 
видния руския писател и мислител граф Лев Николаевич Толстой (1828-1910). 
Многократно преиздаван, превеждан, драматизиран и екранизиран. В случая ста
ва дума за сценичната адаптация на френския поет и драматург Анри Батай (Henri 
Bataille, 1872-1922), превърнал романа в пиесата „Resurrection” - драма в 4 дейст
вия и пролог, поставена за пръв път през 1902 в парижкия театър „Одеон”, преве
дена от френски от Ана Карима и играна общо 50 пъти върху сцената на Народния 
театър (1906-1921).
Вятърът /“Вятърът си няма работа“, „Порив на вятъра”/ „II colpo di vento” (1930) 
- пиеса (комедия) в 6 картини от италианския драматург, либретист (работил за
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оперните композитори Пучини, Леонкавало и Маскани) и режисьор Джовакино 
Форцано (Giovacchino Forzano, 1884-1970), продуцент и постановчик на пропа
гандни филми за фашистката партия на Мусолини. Играна и в Народния театър 
- 76 пъти под титула „Когато вятърът си играе”, превод и постановка на Хрисан 
Цанков, премиера - 21.Х.1941.
Габровски, Петър - започва кариерата си на актьор в „Популярен театър” (1920— 
1926), играе и в Плевенския градски театър.
Гавазова, Надя - актриса в „Задружен театър” Софийския областен театър (1936- 
1937), Врачанския областен театър (1938-1939), Драматично-куклен театър „Иван 
Радоев” (Плевен).
Ганчев, Христо Велев (1877-1912) - актьор и театрален деец, един от създателите 
на българския професионален театър. През 1892 е сред основателите е на трупата 
„Сълза и смях”, съпруг на актрисата Адриана Будевска. Умира от тиф по време на 
Балканската война, като я оставя вдовица с три деца.
Гендов, Васил Димов /Димитров/ (1891-1970) - театрален и киноактьор, сцена
рист, режисьор и продуцент на филми, директор на собствена театрална трупа; 
автор на стихове, драми и мемоарите „Трънливият път на българския филм 1910— 
1940” (София, Българска национална филмотека - БНФ, 2016, 376 с.) - първата 
история на родното кино. През 1907-1909 се появява в епизодични роли в Народ
ния театър, където по-късно бива назначен за актьор (1914-1919). Учи сценич
но изкуство във Виена. Играе в трупата на Роза Попова (1910-1912), след чийто 
разпад сформира театър „Свободна сцена”. През 1919 създава собствен пътуващ 
театър, на който е директор, режисьор и протагонист, подвизавал се под различни 
наименования: „Сензационен театър”, „Софийски театър”, „Театър Васил Гендов” 
(1926-1938). „Пионер”, „баща”, „основоположник”, „патриарх” на българското иг
рално кино - изпълнител на главната мъжка роля в първия български игрален 
филм „Българан е талант” (1914), чийто предполагаем сценарист и режисьор е. 
Постановчик на други десет филма: „Любовта е лудост” (1917), „Дяволът в София” 
(1921), „Военни действия в мирно време” (1922), „Бай Ганьо” (1922), .Човекът, кой
то забрави Бога” (1927), „Пътят на безпътните” (1928), „Улични божества” (1929), 
„Буря на младостта” (1930), „Бунтът на робите” (1933) и „Земята гори” (1937). Съ
пруг на актрисата Жана Гендова, брат на Стефан Гендов. През 1919 е един от ини
циаторите за създаването на първия Съюз на артистите в България. Основател и 
пръв председател на Съюза на българските филмови производители (сп. „Темпо”, г. 
I, № 2, 1 .VI.1933, с. 7), преименуван (на23.УП.1934) в Съюз на филмовите деятели в 
България (в. „Слово”, г. XIII, .№ 3624,26.VII.1934, с. 4), впоследствие председател на 
Съюза на българските филмови дейци (СБФД). Полага основите на националния 
ни филмов архив (1948).
Гендов, Димо /Хаджигендов/ (1837-1919) - родом от Калофер, учи при даскал 
Ботьо Петков, бащата на Христо Ботев. Виден възрожденец, депутат в Първото 
(учредителното) народно събрание, което изработва Търновската конституция 
(1879). По време на Съединението (1885) е околийски началник в Панагюрище. 
Кмет на Калофер (1888-1892). Член на окръжните съдилища в Никопол, Плевен,
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Карлово, Сливен (от 1897). Установява се в София, където умира. Баща на Стефан 
и Васил Гендови.
Гендов /Хаджигендов/, Стефан Димов /Димитров/ (1889-1951) - журналист, из
дател, театрален критик, драматург, писател. Сътрудник на периодични издания: 
си. „Факел” (1913-1914) - списвано в духа на модернизма, си. „ Нов път” на Георги 
Бакалов (1923-1925), си. „Пламък” наГео Милев (1924-1925), в. „Пладне” (1934) - 
всекидневник на БЗНС. Редактира: си. „Родно изкуство” (1914) - трибуна на сим- 
волизма; си. „Наша мисъл” (1916), където завежда литературно-художествения 
отдел; си. „Комедия” (1920-1921) - заедно с Васил Стефков; вече самостоятелно 
- в. „Нова Комедия” (1921-1928), „седмичен лист за театър, музика, литература и 
критика; в. „Народен театър” (1929-1943) - „двуседмичник за драматично, оперно 
и филмово изкуство”, продължител на „Нова Комедия”; седмичния „илюстрован 
вестник за театрален и филмов преглед” - „Театър и кино” (1933). Автор на коме
дията „Любовта по-силна от смъртта” (1916), играна с успех из страната. Състави
тел на юбилейния сборник „Апотеоз на българския театър” (София, Печатница на 
Армейския военно-издателски фонд, 1929). Статията му „Българският кино-теа
тър и филм. От платнената барака „Гранд-биоскоп” до днешните театрални сгра
ди. Раждането на първия български филм” (в. „Народен театър”, г. VII, № 126-127, 
29.VII.1943, с. 1-4) е най-задълбоченият труд сред публикациите от първата по
ловина на XX век, посветени на историята на българското кино. През последните 
години от живота си е уредник на сп. „Българо-съветска дружба”. През своя жи
тейски и творчески път води безкомпромисна борба срещу примитивните, оста
рели и несъответстващи на високия естетически вкус художествени прояви. Брат 
на Васил Гендов.
Гендова, Ж ана (1899-1976) - родена в Сливен като Иванка Иванова, известна с 
артистичния си псевдоним Жана-Дорит. Съпруга на Васил Гендов, чиито профе
сионални стъпки следва цял живот, майка на Димитър Гендов. Театрална и кино- 
актриса, изпълнителка на главните женски роли в девет филма на Васил Гендов: 
„Любовта е лудост” (1917), „Дяволът в София” (1921), „Военни действия в мирно 
време” (1922), „Човекът, който забрави Бога” (1927), „Пътят на безпътните” (1928), 
„Улични божества” (1929), „Буря на младостта” (1930), „Бунтът на робите” (1933) и 
„Земята гори” (1937). Подробности виж в: Янакиев, Александър. Българско кино. 
Енциклопедия А-Я. Личности и филми. София, Титра, 2000, с. 58.
Генев, Стефан Милков (1862-1952) - габровски предприемач, основател на пиво
варна „Бузлуджа”, акционер в текстилната фабрика „Фердинанд” член на комиси
ята по строежа на театрално-библиотечно здание в града, дарител на габровската 
библиотека, един от собствениците на казино „Бузлуджа”, където през 1911 започ
ват редовни прожекции с кинематограф (Провинциална хроника. Габрово. Казино 
„Бузлуджа”. - Воля, г.1,№ 131, 14.VIII.1911, с. 2; Провинциална хроника. - в. „Реч”, 
г. VI, № 1518, 4.1.1912, с. 2; Пивоварна фабрика и казино „Бузлуджа”. - Съвременна 
илюстрация, 1912, № 19-20, с. 36).
Генков, Васил - актьор. Играе с прекъсвания в Народния театър (1914-1921,1932— 
1934), откъдето на 1.Х.1921 се уволнява „по собствено желание”, за да сформира
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заедно със Златина Недева пътуващия „Камерен театър”, с който обикаля страната 
(в. „Нова Комедия”, г. II, № 31, 7.Х.1921, с. 3). През септември 1923 заедно със Зла
тина Недева, Екатерина Златарева, Вера Игнатиева, Кица Стоянова, Пенка Иконо
мова, Иван Попов, Петър Габровски, Давид Георгиев, Тодор Йорданов, Д. Бочаров 
и др. образуват на кооперативни начала Софийския художествен театър, който в 
продължение на две години изнася представленията си в „Славянска беседа”, но 
преди всичко пътува из страната.
Геновева „Genoveva“ (1843) - пиеса (трагедия) от германския поет и драматург 
Кристиан Фридрих Хебел (Christian Friedrich Hebbel, 1813-1863). Той е автор на 
най-известната драматизация по новелата „Геновева“ от Йохан Кристоф фон 
Шмит (1768-1854). Освен него театрални пиеси по този сюжет са писали Йохан 
Лудвиг Тик (1773-1853) и Фридрих Мюлер (1749-1825). С името на главната геро
иня е наречен астероид, открит от астрономи през 1909.
Георгиев, Мишо (1906-1955) - актьор и режисьор. Започва кариерата си в „Со
фийски театър” на Васил Гендов, играе в Плевенския общински театър „Народна 
студия” (1929-1931), във Варненския драматичен театър, от 1945 до 1950 е дирек
тор на габровския ДТ „Рачо Стоянов”. Съпруг на актрисата Ана Георгиева. 
Георгиева, Ана Георгиева (1915-1998) - започва актьорската си кариера в „Со
фийски театър” на Васил Гендов. От началото на 1921 е привлечена в Русенския 
градски театър. След това играе последователно в пътуващия работнически теа
тър „Народна студия” (1931-1932), драматичните театри в Бургас, Пловдив, Варна, 
Русе и Габрово. От 1949 до 1977 е член натрупала на Народния театър за младежта 
в София. Съпруга на актьора Мишо Георгиев. В мемоарите си Васил Гендов я спо
менава още като Анка Георгиева и Анна /Мишо/ Георгиева.
Георгиева, Лазарина - актриса във варненския театър „Смях и сълзи” (1911-1912), 
през 1909 и 1912 се появява по веднъж върху сцената на Народния театър в малки 
роли.
Георгиев-Пепеляша, Иван П. (1894-1972) - актьор и режисьор. През октомври 
1921 ръководи Бургаския окръжен театър, след това преминава в Пловдивския 
градски народен театър и софийския „Популярен театър”, от 1925 до 1938 е при 
Матьо Македонски в „Художествен театър”. Работи в Съюзния пътуващ театър, 
Софийския областен театър и Врачанския областен театър (1938-1939). В края на 
1930-те, Когато е в състава на Софийския областен театър, няколко пътуващи тру
пи играят пиесата му „Три синджира роби”, която се радва на изключителен успех 
в цяла България.
Георгиев-Цвекето, Цветан - актьор в Софийския областен театър (1939-1941) и 
във Варненския драматичен театър, отличаващ се със своето професионално тру
долюбие.
Герджиков, Христо Иванов (1882-19??) - офицер и дипломат. Практика на дър
жавата след преврата от 19 май 1934 е да назначава бивши военни за областни 
управители и кметове.
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Геров, Георги П. - заможен търговец и политик, член на либералната партия на 
Драган Цанков, избиран два пъти за народен представител и многократно за об
щински съветник. В родния си град Русе основава застрахователно дружество, по
строява тухларна фабрика, дарява 40 000 лв. за построяването на читалище. 
„Героя“, Васил Стоянов Попов-Героя (1879-1927) - анархист, известен и като 
Доктора, Защото винаги носел аптечка за първа помощ със себе си. Ha 14.IV. 1925 
участва в неуспешния атентат срещу цар Борис III в Арабаконак. Самоубива се, 
след като бива обкръжен от полицията при опит да ограби „Земеделска банка” в 
Троян.
Гибелта на „Надежда „Op Hoop van Zegen” („Надявайки се на най-доброто”, 1900) 
- пиеса (драма) в 4 действия из холандския рибарски живот от Херман Хайерманс. 
Играна с успех в края на 1910 под титула „Гибелта на „Надежда” от трупата на Нов 
Народен театър (в. „Софийски новини”, г. V, № 51, 16.XI.1910, с. 3). С представяне
то й на 9.XII.1921 в театър „Ренесанс” бива отбелязана „непрекъсната 25-годишна 
сценична дейност” на актрисата Ставруда Фратева, която „застъпва” една от цен
тралните роли - на майката (Хроника. - в. „Нова Комедия”, г. II, № 38, 23.XII.1921, 
с. 4). У нас пиесата е представяна и със заглавията „Надежда” и „Потъването на 
„Надежда”.
Гнило общество - драматизация на Васил Гендов по романа „Дневникът на една 
камериерка” (1900) от френския писател и драматург Октав Мирбо (1848-1917), 
издаден за пръв път на български през 1909 под заглавието „Гнило общество”. 
Голата жена „La Femme nue” (1908) - пиеса от Анри Батай, преведена на български 
през 1909, играна във Варна (1924/1925). Нееднократно адаптирана в чуждестран
ното кино, тя вдъхновява и българина Васил Пошев да напише сценария за филма 
„Моделът” (1930), останал незавършен.
Господинов, Никола - един от ръководителите на народното читалище „Видели- 
на” (Пазарджик).
Госпожа Министершата „Господа министарка” (1929) - пиеса (комедия) в 4 дейст
вия от сръбския комедиограф Бранислав Нушич (1864-1938).
Гочев, Петър Димитров (1892-1967) - актьор и театрален деец, започнал кари
ерата си в трупата на Роза Попова. Между 1914 и 1920 е в Гюмюрджинския теа
тър. През 1919 участва в създаването на професионалната организация, наречена 
Съюз на артистите, музикантите и театралните служители. Работи в „Свободен те
атър” (1918-1921), във Варненския градски театър (от 1921), в Бургаския областен 
театър (1939-1941) - като директор и режисьор, във Варненския общински театър 
(1941-1942), в Пловдивския театър (1944-1945), играе в Народния театър (1945— 
1967), като от 1945 до 1947 е негов директор. Дългогодишен заместник-председа
тел на Съюза на българските артисти, по време на чийто XIX конгрес, проведен 
през 1945, е избран за председател на организацията, наричаща се вече Съюз на 
театралните служители. На този пост остава до 1965.
Грежов, Борис Апостолов (1889-1968) - филмов режисьор, сценарист, един от 
пионерите на българското кино. От 1917 до 1927 следва, специализира и работи
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за различни кинофирми в Германия и Австрия. Постановчик на седем български 
игрални филма: „Момина скала” (1923), „Весела България” (1928), „След пожара 
над Русия” (1929), „Безкръстни гробове” (1931), „За Родината” (1940), „Шушу-му- 
шу” (1941) и „Изкупление” (1946-1947 ). Председател на „проверителния съвет” 
на Съюза на филмовите деятели в България (1934). Основател на филмовия отдел 
при Фондация „Българско дело” (1940). През 1957 емигрира в Швейцария, където 
умира. Подробности виж в: Грежов, Борис. В света на мечтите и... изпитанията. 
- Кино и време, № 2-3, 1972, с. 126-164; Грежов, Борис. В света на мечтите и... из
питанията. Мемоари. Портфейл БНФ, 55 с.; Янакиев, Александър. Българско кино. 
Енциклопедия А-Я. Личности и филми. София, Титра, 2000, с. 68; Грозев, Алексан
дър. Борис Грежов. В: Киното в България. Част I (1897-1956). София, Фабер, 2011, 
с. 271-290.
Грехът „Synden” - драма от норвежката писателка Дагни Юел-Пшибишевска 
(Dagny Juel-Przybyszewska, 1867-1901), която поддържа връзка с шведския драма
тург Август Стриндберг, позира на норвежкия художникЕдвард Мунк, но в крайна 
сметка се омъжва (през 1893) за полския поет и белетрист Станислав Пшибишев- 
ски (1868-1927), комуто авторството на пиесата се приписва. „Съвремен театър” 
на Матей Икономов я показва в София още през 1903 - в салона на „Славянска 
беседа”, Видинският градски театър пък продължава да я играе и след близо 20 
години (Из провинцията. - в. „Нова Комедия”, г. II, № 33, 21.Х.1921, с. 4).
Громов, Георги Николов (1895-1966) - актьор и режисьор. Дебютира през 1918 
във Варненската оперетно-драматична дружба. От 1920 до 1923 учи театрално из
куство във Виенската консерватория. През 1923 опитва да започне работа в На
родния театър. Основава „Камерен театър” във Варна през 1924. До 1939 играе 
последователно в градските театри на Пловдив, Русе, Варна, Бургас. През 1939— 
1940 организира пътуващ театър. Актьор в Скопския народен театър (1941-1944), 
в Плевенския театър (1945), в софийския театър „Трудов фронт” (1947-1948). От 
1950 до 1953 е режисьор на Варненския народен театър.
Гъркиня („Пред Влахернските врата”, 1908) - пиеса (фарс) в 2 действия от Антон 
Страшимиров. „Главно действащо лице е също така сметката, личният користен 
интерес - пише литературният критик и историк Минко Николов (1929-1966) в 
книгата си „Антон Страшимиров: Монографичен очерк” (София, Наука и изку
ство, 1965, 172 с.)ч - Победител в това състезание по надхитряване (кой кого) е 
българският офицер, чиято груба и откровена хитрост надделява над гръцкото 
коварство и лукавство, представлявани от бащата банкер и от сладострастната 
гъркиня”.
Гюзелева-Вулпе, Богдана (1878-1932) - оперна певица, смятана за първата жена- 
композитор в България. Режисьорка в „Свободен театър” (1918-1923). Съпруга 
(от 1903) на певеца в Народната опера Иван Вулпе.
Гюламила Я„ Иван (Йоан, Жан) (1886-1936) - търговец и бизнесмен от арумън- 
ски (влашки, цинцарски) произход. Брат на Г. (Жорж) Я. Гюламила, който заедно 
с арх. Наум Торбов и арх. Богдан Раданов са собственици (притежатели) на кино 
„Одеон”. Като Я. Гюламила се подписва авторът на статията „Успехите на кинема
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тографа”, отпечатана в началото на 1914 от сп. „Седмична илюстрация „Принос” (г. 
I, № 14,4.1.1914, с. 6). През 1921 Г. Я. Гюламила е охарактеризиран като тогавашния 
„представител на „Пате фрер” в България”, член е на управата на Съюза на българ
ските филмодавци, в която влизат още Наум Торбов, Вили Шпетер, Александър 
Гарибов, Спиро Янков и др.
Гюров, Александър Поптодоров (1885-1938) - драматичен актьор и театрален 
критик. Дебютира през 1903 в „Съвремен театър” на Матей Икономов, трупа опит 
в театъра на Роза Попова (1904-1905), работи в градските театри на Варна, Плов
див, Русе, Бургас. В периода 1918-1924 е директор на Плевенския театър, където на 
23.XII.1921 бива честван неговият 20-годишен юбилей. Играе при Георги Костов в 
Плевенския общински театър „Народна студия” (1929-1931), при Георги Донев в 
театър „Мара Тотева” (1932-1935), при Матьо Македонски в Софийския областен 
театър (1935-1938).
Дамата с камелиите „La Dame aux camelias” (1848) - роман от Александър Дюма- 
син (1824-1895), адаптиран от автора си в едноименна пиеса, играна за първи път 
през 1852. Интересът към нея продължава до днес. Сюжетът й вдъхновява напис
ването на либретото, по което композиторът Джузепе Верди сътворява операта 
„Травиата” (1852). Преведена от Никола Попов, тази драма в 5 действия е поста
вяна няколко пъти в Народния театър. През сезон 1907/1908 тя е режисирана от 
Йозеф Шмаха. В четвъртото й представление, на 11.XI. 1907, Роза Попова (в ролята 
на Маргарита Готие) дебютира публично върху сцената на Народния театър. 
Дамянов, Атанас Фратев (1871-1948) - журналист и издател, първият български 
медиен магнат. Между 1924 и 1944 неговата вестникарска империя включва 5 пе
риодични издания: всекидневниците „Дневник”, „Утро” и „Заря”, седмичника „Не
делно утро” и сп. „Илюстрована седмица”, които се разпространяват в огромни 
тиражи. Само в годините на ВСВ всекидневниците му се отпечатват в близо поло
вин милион копия.
Данов, Иван (1880-1947) - дългогодишен (1904-1947) уредник на библиотеката 
при читалище „Съгласие” (Плевен).
Даскал Цони - диалог от Добри Войников, издаден през 1860, в който става дума 
за стар и невеж даскал, отричащ всички учебници и науки, щом те не са на рели
гиозна основа. Диалозите се пишат обикновено от будни учители, за да се четат по 
време на училищните празненства. Те са преходната форма към комедията, допри
насят за създаването на училищния и читалищния театър.
Двата хлапака /„Двете момчета”/ „Les Deux Gosses” (1880) - роман на френския 
писател и драматург Пиер Декурсел (1856-1926), многократно драматизиран - 
само в Париж пиесата „е играна 3,000 пъти” (в. „Софийски новини”, г. V, № 52, 
21.XI.1910, с. 3). Преведена на български от Димитър Полянов, в края на 1910 тя с 
успех бива представена под заглавие „Двамата Хлапака” („Двата Хлапака”) от тру
пата на Нов Народен театър (в. „Дневник”, г. IX, .№ 2983, 28.XI.1910, с. 3). Няколко 
са екранизациите през епохата на нямото кино, съществува и звукова версия - от 
1936 и на режисьора Фернан Ривер.
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Дебелянов, Димчо Велев, роден като Динчо Дебелянов (1887-1916) - поет, автор 
на лирични и сатирични стихотворения. На2.Х.1916 по време на ПСВ пада убит в 
сражение близо до Горно Караджово (днес Моноклисия в Гърция). На следващия 
ден е погребан в двора на българската църква в Демирхисар (днес Сидирокастро), 
откъдето през 1931 по инициатива на литературния кръг „Живо слово” костите 
му са пренесени в родния му град Копривщица.
Делчева, Вяра Вълева (1908-1989) - артистка с над 350 роли зад гърба си. Учи 
оперно пеене в Софийската държавна консерватория, където завършва през 
1930, Когато бива привлечена като стажант-актриса в театър „П. К. Стойчев”. Иг
рае в пътуващия театър „Комедия” (1931-1932 ), Русенския театър (1932-1933 и 
1937-1940), столичния театър „Одеон” (1933-1935), върху сцените на Пловдив 
(1935-1936), Плевен (1936-1937 и 1945-1946) и Враца (1940-1942 и 1944-1945), в 
Южно българския народен театър (1942-1944), чието седалище тогава е Пловдив, 
в Софийския областен театър (1947-1948). От 1948 е в Хасковския театър, където 
остава до края на активната си творческа дейност. Народна артистка (1986), почет
на гражданка на Хасково (1987). Участва в 5-серийния телевизионен игрален филм 
„Неизчезващите” (1988).
Депутатът /,,Янош”/ „Jänos” (1937) - комедия в 3 действия от унгарския драматург 
и сценарист Ладислас (Лаело, Леели) Буш Фекете (1896-1971), екранизирана в Хо
ливуд под заглавие „Баронесата и икономът” (1938).
Деца на слънцето „Дети солнца” (1905) - пиеса (драма) в 4 действия от Максим 
Горки.
Дивак /“Мечка“/ „Медведь” (1888) - комедия в 1 действие от видния руски писател 
и драматург Антон Павлович Чехов (1860-1904).
Димитров, Георги (Михайлов) (1882-1949) - политик и държавник, висш функ
ционер на БКП. През 1904 е сред учредителите на Общия работнически синди
кален съюз (ОРСС). В навечерието на ПСВ е депутат в НС и столичен общински 
съветник. През 1923 е основният организатор на Септемврийското въстание, след 
провала на което емигрира в чужбина - Москва, Виена и Берлин, където работи 
като служител на Коминтерна, чийто генерален секретар е от 1935 до 1943. През 
1933 е обвиняем в т.н. Лайпцигски процес, в края на който получава съветско 
гражданство. Дълги години живее в СССР. В края на 1945, след 22-годишно от
съствие, се завръща в България, където оглавява изпълнителната власт като ми
нистър-председател (1946-1949) и БКП като първи секретар на ЦК (1948-1949). 
На негово име е наречен град Димитровград (и в България, и в Сърбия). 
Димитров, Касиян - театрален актьор и режисьор. Започва кариерата си през 
1907 като ученик в Народния театър. Заминава за Москва, където посещава (1908— 
1910) школата на Александър Иванович Адашев. Сред основоположниците на Нов 
Народен театър (1910-1912). Изявява се в „Драматичен театър” на Роза Попова, 
Пловдивския и Видинския театър. През лятото на 1914 с Васил Гендов кандидат
стват за актьори в Народния театър (ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а.е. 110, л. 88, 88г), къде
то същата година играе в пиесата „Добре скроеният фрак”. Режисира комедията 
„Любовта по-силна от смъртта” (1916) на Стефан Гендов, която се играе с успех из
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страната. През 1920 е звездата на драматичната трупа в Стара Загора. Умира през 
1922 на 32-годишна възраст като актьор на „Задружен театър” - кооперативен пъ
туващ театър, ръководен от Дочо Касабов.
Димитров, Стефан - „млад и надежден артист” започнал кариерата си в „Съвремен 
театър” на Матей Икономов, играл в „Сълза и смях”, включил се и в състава на 
театър „Борба”. „Ученик от Загребската драматическа школа”, той дебютира в На
родния театър на 11.XII.1905 с ролята на Освалд Алвинг в „Призраци” от Ибсен. 
На същата сцена превъплъщава и образа на Сатин в „На дъното”. Умира от тубер
кулоза.
Димитрова, Анета (Антоанета) Николова (1898-1992) - актриса. Започва кари
ерата си през 1916 като стажант-актриса в Народния театър. Играе в театрите на 
Плевен (1918-1919), Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Хасково (Южнобългар- 
ски областен театър), София - „Свободен театър”, Софийски областен театър, Ко
оперативен народен театър, Народен театър за младежта (1948-1963). 
Димитров-Отето, Панайот (1882-1941) - учи пеене в Одеса, Киев и Парижката 
консерватория. През 1908 е един от основателите на Българската оперна дружба, 
преименувана през 1921 на Софийска народна опера.
Димов, Иван Господинов (1897-1965) - актьор. Между 1919 и 1922 трупа опит в 
„Сензационен театър” на Васил Гендов, в „Свободен театър”, в „Задружен театър”, 
в театрите на Варна, Плевен и Видин (през есента на 1920 е във „Видинския На
роден театър”). През 1923 завършва драматичната школа към Народния театър 
и остава да играе там до 1956. На 15.11.1947 с премиерата на пиесата „Ревизор”, в 
която той изпълнява ролята на Хлестаков, е честван неговият 50-годишен юбилей 
и 25-годишната му сценична дейност. Участва с успех във филмите „Безкръстни 
гробове” (1931), „Страхил войвода” (1938), „Изпитание” (1942), „Калин Орелът” 
(1950), „Под игото” (1952), „Тютюн” (1962). Днес името му носи драматичният теа
тър в Хасково.
Диньо М ързелана (1935) - пиеса за деца в 5 картини от Борис Борозанов (по Вил- 
хелм Хауф). Играна е и от Театъра на младите при Народния театър - постанов
ка на Борис Борозанов, премиера - 7.XI.1937. Публикувана през 1935 под № 12 
в серията „Библиотека Драматизирани приказки” на издателство „Хр. Г. Данов” 
(Пловдив).
Добре скроеният фрак („Син на късмета”) „А szerencse fia” (1908) - сатирична 
комедия в 4 действия от унгарския драматург Габор Дрегей (Габриел Дрегели), 
поставена от Кръстю Сарафов в Народния театър, където бива играна в периода 
1914-1928.
Добрич, Александър Иванов (1879-1968) - гимнастик и борец, първата звезда на 
професионалната борба у нас. Брат на цирковия актьор Лазар Добрич (1881-1970). 
Донев, Георги Петров (1884-1948) - актьор, режисьор и театрален деец. Дебю
тира през 1901 в пътуващата трупа „Любител”, продължава кариерата си в теа
тър „Зора” на Борис Пожаров. През 1902-1903 изучава драматическо изкуство в 
Загреб и Милано. След завръщането си в България играе в театъра на Роза Попова,
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в театър „Борба”, в „Съвремен театър” на Матей Икономов.. Затова и пресата го 
охарактеризира като актьор, „който от дълги години се подвизава на сцената, как
то пред столичната, така и пред провинциалната публика, а напоследък ходил да 
се специализира на запад” (Модерен театър. - в. „Ден”, г. П, № 615, 13.IX.1905, с. 3). 
През септември 1905 основава пътуващия „Модерен театър” (Театър. - в. „Ден”, г. 
II, № 666, 5.XI.1905, с. 4; Модерен театър. - в. „Ден”, г. II, № 669, 8.XI.1905, с. 3), про
съществувал докъм 1908 (Модерен театър. - в. „Балканска трибуна”, г. II, .№ 480, 
21.IV.1908, с. 3). Поне четирима актьори на този театър по-късно се снимат в нямо
то кино - Дочо Касабов, Борис Руменов, Живко Оджаков и Любен Георгиев, като 4 
от 7-те филма с тяхно участие са на Васил Гендов. След краха на „Модерен театър” 
Донев постъпва в създадения от Николай Герджиков през 1911-1912 „Популярен 
театър”, който впоследствие оглавява като директор (1920-1926). През 1920 по
ставя пиеси в Пловдивския градски народен театър. Ръководи Варненския театър 
(1926-1927). Играе в пътуващия театър „Народна студия” на Георги Костов, учре
дява „Модерен драматически театър” (1928-1932), който след смъртта на съпру
гата си преименува на театър „Мара Тотева” (1932-1937). Остава своя диря върху 
сцените на градовете Пловдив, Русе, Силистра, Гюмюрджина, Хасково, Плевен. 
Донев, Кирил - драматичен артист. Заедно със съпругата си Бояна Донева играе в 
„Популярен театър”, Пловдивския градски народен театър (началото на 1920-те), 
„Задружен театър” и др.
Дончев, Георги (1884-1950) - певец от Народната опера, през 1919 е един от осно
вателите на професионалната организация, наречена Съюз на артистите, музикан
тите и театралните служители. През 1920 превъплъщава образа на княз Гремин в 
операта „Евгений Онегин”.
Доходно място „Доходное место” (1856), комедия в 5 действия от руския писател 
и драматург Александър Николаевич Островски (1823-1886).
Дрегей, Габор /Габриел Дрегели/ (Gabor Dregely, 1883-1944) - унгарски драматург, 
автор на популярни пиеси.
Другият „Der Andere” (1893) - пиеса от немския писател и драматург Паул Линдау 
(1839-1919), вдъхновена от романа „Странният случай с доктор Джекил и мистър 
Хайд” (1886) на Робърт Луис Стивънсън. Екранизацията, осъществена през 1913 
от германския режисьор Макс Мак, в която участва актьорът Алберт Басерман, е 
показана за пръв път у нас в началото на 1915 в софийското кино „Модерен теа
тър” (в. „Дневник”, г. XIV, № 4450, 17.1.1915, с. 2), което впоследствие прожектира 
филма още няколко пъти - през 1916 (в. „Заря”, г. III, № 857, 24.Х.1916, с. 2) и 1919 
(в. „Камбана”, г. XII, № 3502, 18.VII.1919, с. 2). Тъй като името на главния герой е 
прокурорът Халерс (Staatsanwalt Hallers), у нас и пиесата - както във варненския 
театър „Пробуда” на Стоян Бъчваров (Из провинцията. - в. „Нова Комедия”, г. II, 
№ 32, 14.Х. 1921, с. 4), така и в „Художествен театър” на Матьо Македонски, и фил
мът са показвани под титула „Прокурорът Халерс”, каквото е и заглавието на вто
рата (звуковата) целулоидна версия от 1930, режисирана от Роберт Вине.
Друмев, Васил Николов (1841-1901) - писател, духовник (митрополит на Търнов
ската епархия, 1884-1901) и политик (два пъти министър-председател на България,
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1879-1880 и през 1886). Като ученик при Сава Доброплодни в Шумен участва през 
1856 в първото поставяне на пиесата „Михал Мишкоед”. Автор и на първата бъл
гарска оригинална повест - „Нещастна фамилия” (1860), и на първата значителна 
българска драматична пиеса с оригинален сюжет - „Иванко” (1872). Член на Бъл
гарското книжовно дружество.
Дюкмеджиев, Любен - виден столичен юрист, адвокат, народен представител от 
БРП (к). Известен с откритата си защита на българското еврейство в годините на 
ВСВ. След 9.IX.1944 бива назначен за председател на Шести върховен състав на 
Народния съд, чиято цел е да осъди 106 български журналисти, публицисти, пи
сатели, карикатуристи, радио-коментатори, директори, редактори и сътрудници 
на вестници, други средства за масова информация и пропагандни институции, 
но подава оставка, несъгласен с указанията на Политбюро на БРП (к) относно во
денето на процеса и размера на присъдите.
Дюлгеров, Георги - актьор в Народния театър (1908-1909 и 1917-1922), където 
се изявява едва в 8 роли. През 1909 бива приютен от пътуващия театър „Смях и 
сълзи”, а в началото на май 1910 е сред отцепниците, положили основите на Нов 
Народен театър. През септември 1920 е избран за член на настоятелството на со
фийска секция от „Комунистическия Съюз на Артистите, художниците и театрал
ните служащи в България” (Хроника. - сп. „Комедия”, г. I, № 9, 24.IX.1920, с. 7). 
През 1922 е помощник на режисьора Юрий Яковлев при постановката в Народния 
театър на „Потъналата камбана” - драматическа приказка в 5 действия от Герхарт 
Хауптман. През 1926 заедно със съпругата си С. Дюлгерова играе в Търновския 
градски театър.
Дявола „Az ördög” (1907) - пиеса от унгарския писател и драматург Ференц Мол- 
нар, екранизирана през 1918 от неговия сънародник Михаел Кертеш, прочул се 
по-сетне в Холивуд като Майкъл Къртис, поставяна на Бродуей през 1921.
Дяков, Борис - актьор в „Популярен театър” (1920-те) и Софийския областен те
атър (1930-те).
Един човек, за когото не заслужава да се говори („Жена без значение“) „А Woman 
of No Importance” (1893) - комедия в 4 действия от ирландския драматург, писател 
и поет Оскар Уайлд (1854-1900). Промененото заглавие издава модерните възгле
ди на Роза Попова за ролите на мъжете и жените в обществото.
Елена Снежина - псевдоним на Елена Янкова Кирчева (1881-1944), драматична 
актриса, една от примадоните на Народния театър, съпруга на актьора Атанас 
Кирчев, майка на актрисата Олга Кирчева, племенница на Иван Попов, първа бра
товчедка на Васил Гендов. Участва във филмите „Дяволът в София” (1921), „Без- 
кръстни гробове” (1931), „Грамада” (1936) и „Росица” (1944), останал незавършен. 
Енчев-Видю, Иван Стефанов (1882-1936) - художник, писател, общественик от 
Казанлък. Изявява се като живописец и илюстратор, декоратор и карикатурист, 
артист и сценограф, археолог и етнограф, фолклорист и краевед, художествен кри
тик и деен сътрудник на местното читалище „Искра”. Създател на първата сбирка 
на днешната Художествена галерия в града.
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Епидемия „Зпидемия” (1897) - „семейна драма из руския живот“ от някой си М. 
И. Разсудов. Роза Попова играе Илария Георгиевна Ординцева, а Васил Гендов - 
офицера Виктор Карелин. (Летопис на Русенския драматичен театър 1907-2014. 
Крум Гергицов. 2014. ИК Парнас) Гендов играе същата роля в периода след 1.Х.1915, 
Когато Народният театър прекратява сценична дейност заради влизането на Бъл
гария в Първата световна война (ПСВ). Актьорите обаче биват разпределени на 
групи, които изнасят представления с благотворителна цел, едно от които е „Епи
демия” на Разсудов, дадено на 16.VIII.1916. Играна е и от берлинската трупа руски 
артисти „Синята птица“ при гастрола й в Сърбия през 1926 г. (Арсеньев А. В. У 
излучинн Дуная. 1999, с. 44). Пиесата е публикувана в списание „Театрал“ (ил- 
люстрированньш журнал. № 128, кн. 28-я: 1897 год: год 7-й ) - https://dl.liblermont. 
ru/DL/May 19/Tcatral 1897. %K2%84%96128.pdt7view (20.09.2021).
Жеков, Иван - търговец, построява в края на 1928 в Търговище кино „Иван Же
ков” разполагащо с 313 места и киномашина „Круп Енерман”. До 1958 то остава 
единственото място за прожектиране на филми в Търговище (Божинов, Светлин. 
Киното в живота на гр. Търговище (1925-1944). Архивен преглед, № 1-2, 1998, с. 
72-85).
Ж елезарят „Le Maitre de forges” (1882) - роман от френския писател Жорж Оне 
(Georges Ohnet, 1848-1918). Многократно преиздаван, драматизиран и екранизи
ран. Първата театрална адаптация е направена от самия Оне през 1883, пиесата му 
(драма в 4 действия) се радва на огромен интерес и успех, които скоро надхвърлят 
границите на Франция. На български език бива преведена от X. М. Басан и Петър 
Хр. Генков. През 1933 романът е превърнат в едноименен филм от кинематографи
стите Фернан Риве и Абел Ганс.
Жена Дявол „Der Weibsteufel” (1914) - пиеса от австрийския писател и драматург 
Карл Шьонхер (1867-1943), чието действие се развива в баварско село, където 
главните й герои образуват страните на любовен триъгълник.
Женитба „Женитьба” - комедия в 2 действия от Николай Василиевич Го гол (1809— 
1852), написана през 1833-1835, публикувана в 1842, поставена за пръв път на
9.XII.1842 в Санкт Петербург.
Жерминал „Germinal” (1885) - роман на френския писател Емил Зола (1840-1902). 
Гендов уверява, че едноименната пиеса, играна от трупата на „Софийски театър”, е 
негова драматизация на романа.
Ж ертва на стачката - в случая може би става дума за едноактната пиеса (мелодра
ма) „Казнь” („Екзекуция”, 1897) от руския театрален актьор и драматург Григорий 
Григориевич Ге (1867-1942), играна в началото на XX век и от софийския работни
чески театър „Борба”.
Ж ивият труп „Живой труп” (1900) - пиеса (драма) в 6 действия от Лев Николае- 
вич Толстой. Пиесата има премиера на 12.11.1915 и е играна 13 пъти на сцената на 
Народния театър до края на сезона, е на. В нея Васил Гендов играе две роли: „офи
цер” и „лакей на Афремова”.
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Задружен театър (1922-1930) - кооперативен пътуващ театър, създаден от Георги 
Миятев, Стефан Сариев, Юрдан Минков и Дочо Касабов, който го ръководи като 
директор от 1923 и чиято дейност за кратко подновява през 1939-1940. Художест
вен ръководител в периода 1922-1923 е руският театрален критик, драматург и 
постановчик Пьотр Ярцев. През състава му преминават актьорите: Иванка Каса
бова, Елена Костова, Димка Величкова, Надя Станиславска, Мара Сариева, Надя 
Гавазова, Парашкевица Николова, Елена Йорданова, Славка ГЦернева, Светла П. 
Василева, Василка Грозева, Евлампия Петкова, Марийка Попова, Цв. Будинова, 
Кост. Килимджиева, Неделчо Николаев, Любомир Бобчевски, Иван Димов, Итко 
Стоянов, Боян Петров, Стефан Христов, Георги Костов, Мишо Левиев, Георги 
Петров, Кирил Донев, Борис Дилчев, Петър Топалов, Димитър Панов, Тачо Кола
ров, Светослав Атанасов, Касиян Димитров, Крюгер Николов, Давид Георгиев, Ст. 
Попов-Николаев, Ив. Мечкаров, Др. Каранов, Ал. Раев.
Заимов, Владимир Стоянов (1888-1942) - български офицер. През 1934-1935 слу
жи в Шумен като командир на Четвърта пехотна преславска дивизия. Ha 6.V.1935 
е произведен в чин генерал-майор и назначен за инспектор на артилерията. Скоро 
след това бива обвинен в опит за преврат, арестуван и осъден. Макар и оправдан в 
началото на 1936, той е принуден да напусне армията. Противник на Тристранния 
пакт, шпионирал в полза на СССР, осъден на смърт и разстрелян на 1 юни 1942 г. 
без да бъде разжалван в звание.
Зеленият паяк - театрална пиеса от Васил Гендов, за която той заимства значи
телни части както от романа на Хайнрих Ман „Учителят Унрат” („Professor Unrat 
oder Das Ende eines Tyrannen”, 1905, за първи път преведен на български от Вла
димир Мусаков за изданието от 1965 г.), така и от филма „Синият ангел” („Der 
blaue Engel”, 1930) на режисьора Джоузеф фон ГЦернберг, в който главната роля из
пълнява Марлене Дитрих. Към тях Гендов добавя свой оригинален финал, решен 
изцяло в характерния му мелодраматично-дидактичен стил.
Земята гори - навярно става дума за пиеса, чийто автор е Васил Гендов, Защото 
през 1937 той е сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля в едноименен 
филм - „Земята гори”. Под същото заглавие през 1944 от печатница „Устрем” изли
за и една „драма в четири действия”, чийто автор е роденият във Видин печатарски 
работник Асен Ненов-Бдинец (1892-1964) - член на Работническия печатарски 
съюз и БКП, основател на Дружеството на линотиперите.
Земята умира - пиеса (драма) от Васил Гендов, чиято тематика според самия автор 
е „упадъчният живот на големите градове, които разрушават семейството и нрав
ствените му устои”. Играна от неговия пътуващ театър през 1926-1927. По-късно 
сюжетът заляга в сценарната основа на филма „Пътят на безпътните” (1928).
Зидаров, Антон - през 1919 заедно със своите съмишленици Надя Станиславска, 
Мара Пенкова, Трайко Антонов и Иван Пенков представят в Бургас пиесата „Сват
бата на Кречински” от Сухово-Кобилин - поредният опит за поставяне началото 
на постоянно действащ театър в града. Актьор в „Популярен театър” (1920-1926) 
и Софийския областен театър (1940-1941).
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Зла жена - пиеса от „бащата” на сръбската драма Йован Стерия-Попович (1806- 
1856), преведена („побългарена”) и издадена през 1870 в Цариград от Димитър 
Душанов (1837-1904).
Златарева, Екатерина Христова (1868-1927) - представителка на първото поколе
ние български театрални актриси. Дебютира през 1890 в театър „Основа”. Играе в 
Столичната драматично-оперна трупа (1890-1892), в „Сълза и смях” (1892-1904) 
и в Народния театър (1904-1923), където пресъздава над 100 роли. След пожара 
там обаче е уволнена и през септември 1923 заедно с Екатерина Златарева, Вера 
Игнатиева, Кица Стоянова, Пенка Икономова, Иван Попов, Васил Генков, Петър 
Габровски, Давид Георгиев, Тодор Йорданов, Д. Бочаров и др. образуват на коо
перативни начала Софийския художествен театър, който в продължение на две 
години изнася представленията си в „Славянска беседа”, но преди всичко пътува 
из страната.
Ибиш ага - комедиен персонаж от турския фолклор, „който се прави на абдал, 
а надлъгва всичките” (Каназирски-Верин, Георги. София преди 50 години. Со
фия, Българска книга, 1947). Популярен герой на сценични фарсове, изпълнявани 
на турски език, превъплъщаван най-често от двама актьори: гърка Атанас Вая и 
арменеца А. Бенлиян, поради това наричани Ибиш ага. „Ибишовци” представят 
най-често оперетката „Леблебиджи Хорхор Ага”. С нарицателните „Ибиш ага” 
и „Ибишовско” се означат най-просташките и глупави остроумия, съчинения и 
спектакли (Константинов, Константин. Път през годините. София, Отечество, 
1997, с. 69-70).
Иванко „Иванку, убиецът на Асеня I (1872) - възрожденска историческа драма в 5 
действия от Васил Друмев. Тя е първият опит за създаване на българска драматич
на пиеса с оригинален сюжет, поставя началото на психологизма в родния театър. 
На сцена се играе за пръв път през 1875.
Иванов, С ава - дългогодишен актьор в пътуващи и провинциални театри. През 
1920-те играе в „Софийски театър” на Васил Гендов, в театъра на Георги Донев 
(1930-1931). Основател и ръководител на малка (от 8-10 души) театрална трупа, 
включваща както стажанти от Софийския народен театър, така и любители от са
модейни градски трупи, с която обикаля селата и организира театрални предста
вления в училищни стаи и коридори. В репертоара на неговия „селски театър” 
фигурират предимно комедийни „пиеси”: „Долу мъжете” и „Копче от тиранти” от 
Васил Гендов, „Детето на науката”, „Доктор Даниели”.
Ивановски, Павел П. (1866-1929) - руски актьор и театрален ръководител, главен 
режисьор на Народния театър (1.V.1910 - 30.IX.1915) и член на Артистическия ко
митет (от 1 А’. 1910 ). Поставя руска класика: „Лес”, „Вишневата градина”, „Живият 
труп”, „На дъното”, „Женитба”; Шекспир - „Хамлет”, „Венецианският търговец”, 
„Укротяването на опърничавата”; благодарение на него за първи на сцената се по
явяват Яворовите пиеси „В полите на Витоша” (1911) и „Когато гръмудари” (1913). 
Идиот (1869 ) - роман от руския писател и публицист Фьодор Михайлович Дос
тоевски (1821-1881). Поради изключителната си популярност той е нееднократно 
драматизиран и екранизиран.
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Икономов, Матей Спасов (1871-1960) - актьор, режисьор, драматург, педагог. 
Кариерата му на артист започва през 1888 при Антон Попов в софийския театър 
„Основа” и продължава върху сцената на „Сълза и смях” (1892-1895 и 1897-1900). 
Учредява драматични трупи в Разград (1895), Русе (1896), Карлово, Сопот (където 
е роден), Пазарджик и др. Специализира театрално дело в Милано, Дрезден, Виена 
и Москва. Заедно със съпругата си Маня Икономова основават собствена пъту
ваща сценична трупа - „Съвремен театър” (1902-1912), с който обикалят страна
та и в който се подготвят, възпитават и израстват десетки драматични артисти. 
През 1921 е директор на Варненския театър. В средата на 1920-те опитва наново да 
сформира своя театър. Автор на 14 драми със сюжети от историческото минало, 
войните и социалния живот: „Последната молба” (1899), „Баща и син” (1924), „Под 
новото иго” (1923), „Освобождение. Най-силните” (1928) и др. Удостоен е със зва
нието „народен артист” (1950). Днес неговото име носи Младежкият драматичен 
театър към Народното читалище „Иван Вазов-1871” в родния му град Сопот. 
Икономов, Никола Петков (1896-1959) - актьор, режисьор и драматург. Своите 
първи крачки в занаята прави в родния си град Стара Загора, като участва в лю
бителски театрални постановки, осъществени от Гео Милев. През 1918 посещава 
драматически курсове в Народния театър, върху чиято сцена официално дебюти
ра на 19.IX.1920, оставайки там като актьор до 1956 (с прекъсвания). През 1921— 
1922 специализира във Виена. Играе в „Популярен театър”, Когато бива ръководен 
от Георги Донев. През 1925 е сред основателите на „Художествен театър”, чийто 
режисьор е, оставайки такъв през 1936-1937 и на неговия приемник - Софийския 
областен театър. Актьор е в драматичните театри на Пловдив и Варна, директор 
и режисьор на Варненския и Русенския (1930-1931) театри. Известно време е ху
дожествен ръководител на театър „Трудов фронт” (София). Директор на Народен 
театър - Варна (1945-1946). Участва във филмите „Български орли” (1941) и „Ива 
Самодива” (1943). Автор на пиесите „Пленницата нощ” (1918), „Хан Татар” (1939), 
„Война” (1940), „Калин Орелът” (1941), „Отвъд вековете” (1943), комедиите „Бог 
да прости леля”, „Наследници” (1942) и „Приятел в нужда се познава” (1955) - ко
медия в 4 действия, публикувана в София от издателство Народна култура през 
1955; на драматизацията „Село Борово” по едноименния роман на Крум Велков, 
чиято премиера се състои на 24.IX.1963 в Народния театър, на мемоарите „Между 
изкуството и живота” (София, Народна младеж, 1968). Съпруг на актрисата Пенка 
Икономова.
Илиев, Христо - артист. През 1905 заедно със Стоян Шакле основава пътуващ 
драматичен театър. В периода 1907-1910 е член на трупата на любителския театър 
в Русе. Играе в Русенския градски театър, който през 1910 Роза Попова поставя на 
професионална основа.
Иманяри (1929) - трагикомична пиеса в 3 действия от Ангел Иванов Халачев, пуб
ликувана във Велико Търново от Братя Ноеви. Със същото заглавие има и оперета 
от 1923 г на Димитър Йорданов Шампион (1895-1966).
Испанска кръв - пиеса, играна от трупата на „Софийски театър”, драматизация 
на Васил Гендов по романа „Кръв и арена” („Sangre у агепа”, 1908) на испанския
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писател и политик Висенте Бласко Ибанес (1867-1928), публикуван на български 
език през 1918.
Йоан (Кръстител) „Johannes” (1898) - пиеса (трагедия) в 5 действия от Херман Зу- 
дерман. Преведена от Матей Икономов, тя бива публикувана през 1907 под титула 
„Йоан Предтеча” от издателство „Петко Беловеждов” (Пловдив).
Йорданов, Харалампи - започва актьорската си кариера в малки пътуващи теа
трални трупи, играе в Русенския общински театър (1910), в „Драматичен театър” 
на Роза Попова (1910-1912), „Популярен театър”, през 1920-те и 1930-те е една от 
първите сили на Пловдивския градски народен театър.
Йорданова-Гринберг Христова, Елена - актриса, известна с псевдонима си Кло- 
динето. Започва професионалния си път в Русенския общински театър (1910), 
играе в трупата на Роза Попова (1910-1912), в Нов Народен театър, „Популярен 
театър” (1921), Пловдивския градски народен театър (първата половина на 1920- 
те) и „Задружен театър” (втората половина на 1920-те). В средата на 1930-те заедно 
със съпруга си, актьора Стефан Христов, усядат в Пловдив, където тя става една 
от първите сили на тамошния областен театър. Майка на художника Христо Сте
фанов.
Йотов, Симеон - актьор в Софийския областен театър (1936-1937) и Врачанския 
областен театър (от 1938). Участник във филма „Настрадин Ходжа и Хитър Пе
тър” (1939).
Каварненска любителска театрална трупа при читалище „Съгласие-1890 ” е съз
дадена още в края на XIX век. Днес тя се нарича Читалищен театър „Проф. Гочо 
Гочев” - на името на родения в града театрален критик и педагог проф. Гочо Гочев 
(1913-1991).
Казанджиев, Петко - актьор в Софийския областен театър (1936-1937), Врачан
ския областен театър (1938-1939) и Народен театър-Бургас (1940-те). Автор на 
книгата „Ръководство за театрален грим”, издадена в Бургас през 1946.
Казанлиев, Борис - управител на областните дирекции в Шумен (1934-1938) и 
Плевен (1938-1943). Охарактеризиран като „изключително деен, всеотдаен, строг, 
но и справедлив представител на държавната власт”. Издаденият за 50-годишнина- 
та му сборник включва поздравления от председателите на съюзите и на писатели
те (Стилиян Чилингиров), и на артистите (Владимир Тенев). Убит непосредствено 
след 9.IX.1944, впоследствие (през януари 1945) осъден на смърт от Плевенския 
окръжен съд.
Камбуров-Фурен, Светослав Димитров (1885-1977) - писател и театрален кри
тик. Автор на приказки, романи и драми. Три негови пиеси за деца и юноши са 
играни в Народния театър: „Златка, златното момиче” - в 5 действия (1929-1930 
- 58 пъти, 1933-1934 - 4 пъти), „Жар птица” - в 4 действия (1930-1931 - 18 пъти) 
и „Педя човек - лакът брада” в 4 картини(1938-1939 - 6 пъти). От страниците 
на вестниците „Литературен глас” и „Литературен час” и списанията „Хиперион” 
и „Художествена култура” взема отношение по въпроси на драматичното, музи
калното, оперното и изобразителните изкуства. Вторият съпруг на Роза Попова,
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живял в София наул. „Марин Дринов” № 15. През 1923 помага на Роза Попова при 
основаването на Българската театър-студия, като по този начин дава своя принос 
в развитието на младата по това време театрална педагогика.
Камерен театър (1921-1924), ръководен от актрисата Златина Недева.
Камо грядеши „Quo Vadis” (1895) - исторически роман на полския писател Хе- 
нрик Сенкевич (1846-1916), удостоен през 1905 с Нобеловата награда за литерату
ра. Поради изключителната си популярност творбата е многократно преиздавана, 
драматизирана и екранизирана.
Кандида „Candida” (1894) - комедия („мистерия в 3 действия”) на ирландския пи
сател и драматург Джордж Бърнард Шоу (1856-1950).
Канели, Мария - актриса, започва кариерата си в пътуващия театър „Зора” на 
Борис Пожаров. Съпруга и съратница на Радул Владиславов Канели (1868-1912), 
един от първостроителите на българския професионален театър. Завършил теа
тралната школа на П. Г. Рапхоф в Санкт Петербург, той се завръща в България 
и между 1894-1899 е директор на театър „Сълза и смях”, където популяризира 
драматургията на Александър Островски у нас. Преподава пластика във Военно
то училище (1901-1905). От 1910 до 1912 е режисьор и управител (директор) на 
Пловдивския театър („Пловдивската градска театрална трупа”), Когато там играе 
Мара Миятева - първата българска киноактриса. Автор на Устава за управление 
на българския театър, утвърден от МНП.
Капоци, Алберто (Alberto Capozzi, 1886-1945) - актьор, звезда на италианското 
кино, между 1908 и 1945 участва в над 130 филма.
Карагьозова, Мария Димитрова (1878-1929), по-известна като Маня Икономо
ва - драматична актриса, съпруга на Матей Икономов, заедно с когото изучават 
драматично изкуство в Милано (1900-1902). След като се завръщат в България, 
двамата основават собствена пътуваща театрална трупа - „Съвремен театър” 
(1902-1912), с която обикалят страната и в която се подготвят, възпитават и из
растват десетки артисти.
Караиванова-Каблешкова, Надежда (Надя) - актриса в Народния театър (1908— 
1912), където дебютира на б.ШЛ 908 с ролята на Полина в „Доходно място” на Алек
сандър Островски (Барбар, Ружа. Театрална хроника. Дебюта на г-жа Каблешкова. 
- в. „Реч”, г. II, № 216, 11.111.1908, с. 1). Играе в софийския квартален (Подуяне) 
театър „Родина” (1919-1921), чиито режисьори са били Георги Миятев (драма) и 
Дочо Касабов (комедия).
Караламбов, Стефан Лазаров (1902-1968) - актьор, режисьор, театрален деец и 
преводач. Завършва драматичната школа на Константин Сагаев през 1923 и по
стъпва в пътуващите трупи на Георги Донев (1924-1926, 1928-1929) и Матьо Ма
кедонски (1929, 1934-1936). Играе в Плевенския общински театър „Народна сту
дия” (1930), в театрите на Русе (1930-1934), Варна (1936-1937, 1939-1941), Бургас 
(1937-1939), Пловдив (1941-1942). Директор е (1945-1950) на Бургаския народен 
театър, а през 1951-1952 на Народния театър за младежта (София). От 1952 до 
1968 работи в Народния театър. Съпруг на актрисата Вяра Караламбова, баща на 
актрисата Меглена Караламбова.
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Караламбова, Вяра Симеонова - актриса. През 1920-те играе в „Популярен те
атър”, през 1930-те в Софийския областен театър, гастролира във Варненския и 
Бургаския театри. Съпруга на актьора Стефан Караламбов и майка на актрисата 
Меглена Караламбова.
Касабов, Дочо (Димитър) Генчев (1880-1944) - драматичен актьор, режисьор и 
театрален деец. Учи сценично изкуство в Женева и Париж (1901-1903), през 1905 
дебютира в „Модерен театър” на Георги Донев. За кратко играе в Народния театър 
(1905-1906) и в „Съвремен театър”. Заедно с Тома Касабов създава през 1911 в Се
влиево пътуващия „Комичен театър”. Режисьор е на софийския пътуващ театър 
„Родина” (1919-1921), играе (1921-1922) в „Камерен театър” на Златина Недева. 
През есента на 1920 възобновява пътуваща драматическа трупа (навярно „Роди
на”) в състав: Иванка Касабова, Мара Миятева, Николина Бъчварова, М. Фуду- 
лова, Дочо Касабов, Георги Миятев, А. Фудулов, Петко Ников, Димитър Керанов, 
К. Фратев (Хроника. - сп. „Комедия”, г. I, № 9, 24.IX.1920, с. 7). Създател (заедно с 
Георги Миятев, Стефан Сариев и Юрдан Минков) и ръководител (директор) на 
пътуващия кооперативен „Задружен театър” (1922-1930), чиято дейност за кратко 
подновява през 1939-1940. Ръководи (последователно) Разградския градски теа
тър (от октомври 1923), Търновския градски театър (1926), Сливенския градски 
(1920-те) и Хасковския общински театър. След 1934 е директор на Плевенския 
градски театър, Софийския областен театър (1938), на театрите в Силистра и До
брич. Автор на раздела „Пътующи театри” в сборника „Апотеоз на българския те
атър” (1929). Снима се в три филма на Васил Гендов: „Пътят на безпътните” (1928), 
„Улични божества” (1929) и „Буря на младостта” (1930), а и в „След пожара над 
Русия” (1929). Съпруг на актрисата Иванка Касабова.
Касабов, Тома - актьор. Заедно с Дочо Касабов създава през 1911 в Севлиево пъ
туващия „Комичен театър”. Играе в Плевенския градски театър.
Касабова, Иванка Пенкова (1883-1963) - драматична актриса. През 1906 дебю
тира в „Съвремен театър”, където остава до разформирането му през 1912. Играе 
в Пловдивския (1914-1919) и Варненския театър (1920-1921), в „Родина”, „Каме
рен театър” (1921-1922) на Златина Недева и „Задружен театър” (1922-1925,1927— 
1929), чийто ръководител от 1923 е съпругът й Дочо Касабов. Изявява се в „По
пулярен театър” (1925-1926), в Плевенския общински театър „Народна студия” 
(1929-1931), през 1934-1937 е в Плевенския градски театър и Софийския областен 
театър, през 1938-1943 в театрите на Добрич и Силистра. След 1944 е директорка 
на Бургаския театърът - третата поред след Стефан Караламбов и Стефан Добрев. 
Под режисурата на Васил Гендов играе във филма „Пътят на безпътните” (1928). 
Катастрофа „Schlagende Wetter” („Лошо време”, 1900) - социална мелодрама от ав
стрийската поетеса, писателка и авторка на 11 пиеси Мария Йожени Делла Грация 
(1864-1936). В България е поставяна под заглавието „Катастрофа” („Из живота на 
въглекопачите”).
Кашеров, Златан (1884-1963) - учи сценично изкуство в Москва (1908-1911), 
стажува в Московския художествен театър и при Всеволод Мейерхолд. Играе в 
Народния театър (1911-1926), в Българския художествен театър (1926), в Плевен
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ския общински театър (1931-1932), ръководи Видинския театър. От 1933 до 1937 
живее в Германия, където се снима в няколко филма. Участва в два български фил
ма - „Под старото небе” (1922) и „Наша земя” (1952).
Керанов, Димитър Димов (1896-1987) - актьор, режисьор и театрален деец. През 
1915 завършва драматичната школа на Сава Огнянов. По време на ПСВ е част от 
трупата на театъра на Първа Софийска дивизия. През 1919 е артист в театър „Ро
дина”, а след това в „Ренесанс” и „Свободен театър”, където е и режисьор. Работи 
в театрите на Русе, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Габрово и Търговище, както и 
в Софийския областен театър, чието ръководство като директор поема след от
теглянето на Матьо Македонски през 1938 и държи до 1940. Играе във филмите: 
„Момина скала” (1923), „След пожара над Русия” (1929), „Настрадин Ходжа и Хи
тър Петър” (1939), „За родината” (1940). Брат на актрисата Мила Керанова - съ
пругата на Гео Милев, съпруг на актрисата Надя Керанова и баща на актрисата 
Лора Керанова.
Керанова, Надя - актриса в Софийския областен театър (1935-1944), съпруга на 
актьора Димитър Керанов, който след оттеглянето на Матьо Македонски през 
1938 поема ръководството на трупата до 1940. Майка на актрисата Лора Керанова. 
Участва във филма „Настрадин Ходжа и Хитър Петър” (1939).
Кин, или Гений и безпътен живот „Kean, ou Desordre et Genie” (1836) - комедия 
в 5 действия от Александър Дгома баща (1802-1870), чийто сюжет е вдъхновен от 
живота на британския театрален актьор Едмънд Кийн (Edmund Kean, 1787-1833), 
ярък представител на английския сценичен романтизъм, обвиняван от пуритан- 
ското общество в неспазване на неговите нравствени норми и в неморално пове
дение. Публикувана 1906 г. във Варна, преведена от П. Н. Икономов.
Кирков, Васил Киров (1870-1931) - започва кариерата си на актьор през 1887 в 
Пловдивската любителска театрална трупа, основана от местния издател и кни- 
жар Петър Ив. Краварев (1856-1920). От 1890 играе в Столичната драматично- 
оперна трупа, от 1892 в „Сълза и смях”, актьор и режисьор е в Народния театър 
(1904-1928), откъдето той и Адриана Будевска са уволнени през 1926, което пре
дизвиква широк обществен отзвук. Учи в студията при Московския художествен 
театър (Московский художественньш театр - МХТ) под ръководството на Кон
стантин Станиславски и Владимир Немирович-Данченко, след което е привлечен 
за помощник-режисьор в театъра на Вера Комисаржевска, с чиято трупа обикаля 
Полша, Германия, Франция и Америка (1909). Председател на Съюза на артистите 
в България (1925-1929). От 1951 до 1966 името му носи филиалът (втората сцена) 
на Народния театър, открит през 1949 в сградата на дружество „Славянска беседа”. 
Кирков, Георги Йорданов (1867-1919) - публицист, парламентарист, политик (со
циалист) и профсъюзен деец.
Киров Генов, Гено (1866-1944) - представител на първото поколение професио
нални български артисти. От 1890 е член на Столичната драматично-оперна тру
па. От 1895 до 1899 учи сценично изкуство в московския Малий театър при Алек
сандър Ленски. През 1899 дебютира в театър „Сълза и смях”. От 1904 до края на 
живота си работи в Народния театър, където изпълнява предимно комедийни и
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характерни роли, а през 1908 и тази на временно управляващ националната ин
ституция (само за няколко дни). През 1920 гастролира в „Свободен театър”. Изя
вява се още като режисьор, театрален критик, педагог, превежда класически пиеси 
от руски. Един от основоположниците на художествената рецитация у нас. Съпруг 
на актрисата от Народния театър Вера Игнатиева.
Киров, Стефан Стефанов (1883-1941) - актьор и режисьор. Учи в студията при 
Московския художествен театър (1904-1909). Играе в Народния театър (1909— 
1923). През 1925 е режисьор на „Художествен театър”, от 1926 до 1927 е дирек
тор-режисьор на Русенския градски театър, през 1928 създава „Областен театър” 
в Сливен (с решение на САБ и субсидия, осигурена от читалище „Зора” и Окръж
ната постоянна комисия в Бургас), който днес носи неговото име; а година по-къс
но поема Бургаския окръжен театър. През 1934-1935 е директор на Пловдивския 
областен театър. Председател на САБ от 1935 до 1937. През 1940 е интерниран в 
Сливен, където започва да пие и скоро умира - болен и в нищета.
Кирчев, Атанас Илиев (1879-1912) - актьор в Народния театър (1904-1912), за 
чийто репертоар превежда от руски няколко пиеси, изявява се (понякога) като 
режисьор. Изпълнява вдъхновено ролята на Борислав в едноименната пиеса на 
Иван Вазов, което кара автора да му изпрати след премиерата благодарствено 
писмо, съхранено (в ръкопис) до наши дни. Умира от туберкулоза по време на 
Балканската война. Брат на актьора Владимир Кирчев, съпруг на актрисата Елена 
Снежина, баща на актрисата Олга Кирчева.
Кирчев, Владимир Илиев - започва сценичната си кариера през 1910 в Русенския 
общински театър. Стажант-артист в Народния театър, където остава на работа от 
1915 до 1919. Брат на Атанас Кирчев. В края на кариерата си (1960-те) ръководи 
театрален кръжок при Двореца на пионерите.
Кисимов, Константин Василев (1897-1965) - театрален и филмов актьор, „режи
сьор-педагог”. Основава през 1919 и ръководи до 1922 „Театрален кружок” в род
ния си град Търново. През 1922 започва да учи в театралната школа при Народния 
театър, а след като тя се разформирова през 1924, постъпва в Народния театър, 
където остава до края на живота си, изигравайки към 150 роли. Специализира в 
Париж, откъдето се завръща през 1928. Участва в гастрола на Народния театър в 
Белград през 1936, а през 1937 е част от състава, осъществил турне в САЩ и Кана
да. Рецитатор на българска и руска класическа поезия, изявява се по радиото, теле
визията и в киното. Загива при катастрофа в Балчик на 16.VIII.1965. Днес неговото 
име носи Музикално-драматичният театър във Велико Търново.
Клетниците „Les Miserables” (1862) - най-известният роман на френския писател 
Виктор Юго (1802-1885), изграден от 5 обособени части. Многократно е пригодяван 
за представяне на театралната сцена. Една от адаптациите, „драма в 5 действия и 12 
картини”, бива преведена на български език от X. М. Басан и Петър Хр. Генков и отпе
чатана през 1896 във Варна. Гендов уверява, че пиесата, играна от трупата на „Софий
ски театър” през сезоните 1920-1921 и 1924-1925, е негова драматизация на романа. 
Клетниците „Les Miserables” (1913) - френски игрален филм на режисьора Албер 
Капелани (1874-1931), състоящ се от 4 части с общо времетраене 163 мин.: „Жан
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Валжан”, „Фантин”, „Козет” и „Козет и Мариус”. У нас четирите му серии са пока
зани за пръв път през октомври 1914 в софийското кино „Одеон” (в. „Воля”, г. IV, 
№ 523, 24. Х.1914, с. 2), което впоследствие прожектира филма още няколко пъти 
-през 1915 (в. „Мир”, г.XXI, №4620,14.VII.1915, с.2; №4621,15.VII.1915,с.2); 1916 
(в. „Мир”, г. XXII, № 4903, 10.VII.1916, с. 2; № 4904, 11.VII.1916, с. 2; в. „Дневник”, г. 
XV, № 4820, 10.VII.1916, с. 2) и 1917 - „по настояването на столичната публика и 
учащата се младеж” (в. „Камбана”, г. X, № 2849, 24.IV.1917, с. 2).
Коварство и любов „Kabale und Liebe” (1783) - трагедия в 5 действия от Фридрих 
Шилер (1759-1805). Пиесата се появява за пръв път върху сцената на Народния 
театър през 1905 с участието на Сава Огнянов, Васил Кирков и Иван Попов. Към 
тях през 1914 се присъединява Адриана Будевска. През 1922 Иван Попов възобно
вява своята постановка, която се играе до 1926, като съставът претърпява някои 
изменения.
Кожухаров, Стоян Н. (1863-1941) - драматичен актьор. През 1895 в родния си 
град Варна основава (заедно със Стоян Бъчваров и Преслав Преславски) Театрал
но дружество „Напредък” - първата тамошна драматична трупа, която изнася 
представленията си в местната общинска зала „Съединение”. От 1897 до 1904 играе 
в „Сълза и смях”, а от 1904 до 1929 в Народния театър, върху чиято сцена превъ- 
плъщава над 170 роли (Б[абов], Д[имитър]. Стоян Кожухаров - в. „Утро”, г. XXXI, 
№9690, 20.XI.1941, с. 3).
Коларов, Васил Петров (1877-1950) - политик и държавник, висш функционер на 
Българската комунистическа партия (БКП). След като завършва право в Женева, 
се завръща в България - първоначално е адвокат в Шумен, а от 1904 - в Пловдив. 
Участва в Балканските войни (1912-1913) като запасен офицер. Един от органи
заторите на Септемврийското въстание (1923), след провала на което емигрира в 
Австрия, а от там - в СССР. Генерален секретар на Коминтерна (1922-1924), пред
седател на Народното събрание (НС) на България (1945-1947), министър-предсе
дател в няколко правителства (1947-1950). От 1950 до 1965 родният му град Шу
мен носи името Коларовград.
Коларов, Тачо - актьор в „Задружен театър” (1920-те) и Софийския областен теа
тър (1930-те). Участва във филма „След пожара над Русия” (1929).
Кооперативен театър - оперетен театър, основан в София към края на 1922 от 
неколцина актьори, които са част от разпадналата се през същата година трупа на 
театър „Ренесанс”, преминали след това в „Свободен театър”, който пък напускат 
в знак на протест срещу своеволията на неговите акционери: Мими Балканска - 
„душата и краката” на театъра, Вяра Сълплиева, Ел. Пашмакова, Марченко, Ан
гел Сладкаров, Асен Русков, Матьо Македонски, Петко Ников, Симеон Симеонов, 
Иван Цачев, Иван Станев, Ст. Георгиев. Бива наречен така, Защото е учреден на 
кооперативни начала - равноправни собственици на театъра са неговите актьори 
кооператори. Режисьор е Стоил Стоилов, а диригенти: Илия Стоянов (Чанчето) и 
Антон Тони, последвали актьорите „бегълци”. Редом с тях гастролират през годи
ните други именити артисти: Сава Огнянов, Стефан Македонски, Петър Райчев, 
Иван П. Попов. Своите спектакли трупата изнася върху сцената на „Ренесанс”.
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През 1931 театърът осъществява турне в Турция (Цариград и Анкара), като на 
едно от представленията присъства самият Кемал Ататюрк, а по-късно и в Юго
славия. Георги Костов е директор през сезона 1935-1936, оказал се последен - след 
приключването му, театърът преустановява дейността си. Кооперативният театър 
се приема за предшественик на днешния Национален музикален театър „Стефан 
Македонски”. В БНФ се съхранява „юбилеен филм за Кооперативния театър”, за
снет от кинооператора Симеон Симеонов вероятно през 1932. Оцелелите кадри 
(с времетраене 11 мин.) показват (според картината и междукадровите надписи) 
всекидневието на театъра, неговия „художествен ръководител” - Стоил Стоилов, 
диригент - Илия Стоянов, „помощник режисьора” Ал. Ливски, част от актьорите: 
Мими Балканска - „нашата любимка”, Невена Дочева, Тинка Краева, Райна Ко
лева, Елена Симеонова - „соло-балерина”, Л. Симеонова (вероятно дъщерята на 
Елена Симеонова), Асен Русков, Коста Армянов, Иван Станев, Симеон Симеонов, 
Петко Ников, Генчо Марков, Христо Рибаров, Стефчо Георгиев, Л. Герасимов, Н. 
Попов, В. Василев.
Костичков, Георги Добрев (1895-1971) - още като ученик се качва на сцената в 
представление на любителската артистична трупа в Сливен, която след Балкан
ската война прераства в полупрофесионален драматичен театър, а от 1918 в про
фесионален, ръководен от Борис Пожаров и именуван от 1919 до 1928 Сливенски 
градски театър; продължава да играе и при Стефан Киров, който от 1928 оглавява 
като директор институцията, вече субсидирана от държавата и наричана Сливен
ски областен театър („Областен театър” в Сливен). През 1930 основава Приказния 
театър в Сливен, чийто наследник днес е Детският театър при читалище „Зора”. 
Костов, Коста Стоянов (1876-1945) - драматичен актьор. Дебютира през 1893 в 
„Геновева”, поставена от варненската трупа „Напредък”, играе при Борис Пожаров. 
През 1899-1900 оглавява (съвместно с Борис Пожаров и Тодор С. Тончев) пътува
ща трупа. След конкурс става част от театър „Сълза и смях”, а оттам преминава в 
Народния театър, където от 1904 до 1932 се изявява в 170 роли. Един от кратковре
менните отцепници, положили в началото на май 1910 основите на Нов Народен 
театър, но завърнал се заедно със съпругата си Кица Стоянова в Народния театър 
„от нова година” (Две нови сили в Народния Театър. - в. „Дневник”, г. IX, № 3012, 
30.XII.1910, с. 3). През септември 1923 Русенският градски театър го ангажира за 
предстоящия сезон заедно с Теодорина Стойчева и Кръстю Сарафов. Участва във 
филма „Песента на Балкана” (1934).
Костов, Ст. Л. /Стефан Лазаров/ (1879-1939) - учен етнограф, писател, най-изтък- 
натият български комедиограф. На сцената на Народния театър в този период са 
играни „Големанов” (1927 „Вражалец” (1933) и „Комедия без име“ (1939, в съавтор- 
ство с Александър Божинов).
Кочияши „Körkarlen” (1912) - роман на шведската писателка Селма Лагерльоф 
(1858-1940), първата жена, удостоена с Нобеловата награда за литература. Екра
низиран от Виктор Шьостром, който изпълнява и главната роля, през 1921 г. Този 
мрачен разказ за алкохолизъм, туберкулоза и покаяние бива публикуван на бъл
гарски през 1920. Васил Гендов уверява, че пиесата, играна от трупата на „Софий
ски театър”, е негова драматизация на романа.
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Крадецът „Le Voleur” (1906) - пиеса (комедия) в 3 действия от френския драма
тург Анри Бернщайн (Henri-Leon-Gustave-Charles Bernstein, 1876-1953), поставе
на през 1910 от Пейо Яворов в Народния театър. На български е издадена през 
1926 в София от издателство „Съгласие”. Екранизирана е и в нямото, и в звуковото 
кино (през 1933 от режисьора Мишел Турньор).
Краус, Анри (Henry Krauss, 1866-1935) - френски актьор, режисьор и сценарист. 
Във филма „Клетниците” (1913) изпълнява ролята на Жан Валжан.
Краус, Вернер (Werner Krauß, 1884-1959) - актьор, знаменитост на германския 
театър и кино, снимал се в 134 филма, ала прославил се предимно с ролите си 
в творбите от епохата на немския експресионизъм. Кариерата му по времето на 
нацизма се оценява като „противоречива”, но след ВСВ той бива реабилитиран. 
Краят на Содом „Sodoms Ende (1890) - пиеса (драма) в 5 действия от Херман Зу- 
дерман.
Кръщението на цар Бориса „Покръщение на Преславский двор” (1868) - истори
ческа пиеса от Добри Войников.
Кулата Нел „La Tour de Nesle” (1832) - пиеса (историческа мелодрама) в 5 действия 
и 9 картини от Александър Дюма-баща.
Кулева, Пенка (1901-1987) - качва се за пръв път на сцената през 1917 в родния 
си град Шумен. Дебютира в тамошния общински театър. От началото на 1930-те 
работи в софийския театър „П. К. Стойчев”, после преминава в „Одеон”. Играе още 
в Русенския театър, където остава повече от десет години, в Добричкия, в Сливен
ския и др. През 1948 се озовава в Плевенския драматичен театър, където приключ
ва творческият й път.
Куманов, Иван Йорданов (1894-1954) - актьор и режисьор. Дебютира на сцената 
през 1912. По време на ПСВ е част от Полския театър на Шеста пехотна бдинска 
дивизия. От 1912 до 1919 играе в Русенския градски театър, след това в столичния 
театър „Родина” (1919-1921) и „Софийски театър” на Васил Еендов. През 1926 е в 
Търновския градски театър. Завръща се в Русе, изявява се в градските театри на 
Варна - където и режисира, Пловдив, Силистра и Еаброво. През 1934 претворява 
две роли в Т1ародния театър, след което е привлечен в „Одеон”. През 1941-1942 е 
актьор в Скопския народен театър. Участва във филмите „Калин Орелът” (1950) 
и „Данка” (1952).
Къща („Строители”) - пиеса (комедия) в 3 действия от Антон Страшимиров. За 
пръв я представя театър „Смях и сълзи” на 5JX.J91Ü. Поставена от Стоян Бъчва
ров, тя бива играна пет пъти и в Е1ародния театър през сезона 1914-1915 (премие
рата й там е на 18.Х.1914).
Кьосев, Георги - актьор в театър „Одеон”, чиито представления се изнасят от 1932 
до 1944 върху сцената на софийското кино „Одеон”.
Кючуков, Петър Василев (1897-1979) - през 1920 е актьор във Видинския Наро
ден театър, през 1930-те - в пернишкия работнически театър „Миньорски подем”. 
Играе върху сцените на театрите в Бургас, Хасково, Варна, Русе. Директор на Со
фийския областен театър (1940-1944), базиран в Ботевград. От 1944 е режисьор и
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директор в Русенския драматичен театър, ръководи и други извънстолични тру
пи. Играе във филма „Най-вярната стража” (1929) на Васил Пошев.
Лазаров Ненов, Никола (1855-1944) - учител и училищен инспектор, началник на 
отделение в МНП. От 21.1.1907 до 23.III.1908 изпълнява длъжността управител на 
Народния театър.
Ламартин, Алфонс Мари Луи дьо Пра дьо (1790-1869) - френски поет романтик, 
през 1832-1833 прекосява българските земи.
Леблебиджи Хорхор Ага - представяна у нас на турски език комедия (комична 
опера, оперетка), носеща името на главния си герой - персонаж от малоазийския 
фолклор. За популярността му говори и фактът, че заглавието на един от първи
те турски игрални филми е „Леблебиджията Хорхор ага” („Leblebici Horhor Aga”), 
останал незавършен, макар че снимките за него операторът Зигмунд Вайнберг 
(Sigmund Weinberg) започва още през 1916.
Левиев, Мишо - актьор. През 1920-те играе в Горноджумайския окръжен теа
тър, „Софийски театър” на Васил Гендов, „Популярен театър” и „Задружен теа
тър”. Участва във филмите „Улични божества” (1929), „Буря на младостта” (1930) 
и „Бунтът на робите” (1933) на Васил Гендов, в „Сиромашка радост” (1958). През 
1940-те отново се изявява в Горноджумайския окръжен театър.
Лес (1870) - комедия в 5 действия от Александър Островски.
Лудетина „Сорванец” (1888) - комедия в 3 действия от руския драматург Виктор 
Александров (Виктор Александрович Крилов, 1838-1906). Преведена от руски 
от Иван Д. Иванов, тя се играе в Народния театър (премиера - 21.XII. 1904) до 
1914/1915. Роза Попова изпълнява главната женска роля (тази на Вера) през сезон 
1909/1910).
Льо Баржи, Шарл (Charles Le Bargy, 1858-1936) - актьор и режисьор. Играе в те
атър „Комеди франсез” от 1880 до 1912. Режисира два от шедьоврите на ранното 
френско кино - „Убийството на дук дьо Гиз” (1908) и „Тоска” (1909), в които изпъл
нява главните роли, но не участва във версията на „Клетниците” от 1913.
Люти клетви - битова драма в 4 действия от Стефан Савов, публикувана през 
1931 в София от издателство „Д-р Жеко Маринов”.
Мадам Сен-Жен „Madame Sans-Gene” (1893) - пиеса (историческа комедия) в 
4 действия от Викториен Сарду и Емил Моро (Emile Moreau). Васил Гендов има 
предвид постановката на Гено Киров, играна в периода 1912-1921.
Македонска, Зора - актриса в Плевенския общински театър „Народна студия” (в 
края на 1920-те) и в пътуващите театри на съпруга си Матьо Македонски. Участва 
във филма „Пътят на безпътните” (1928).
Македонски, Методи Николов (1891-1958), по-известен като Матьо Македонски 
- актьор, режисьор и театрален деец. Дебютира през 1907 в Пътуващия театър на 
Стоян Шакле, играе в „Съвремен театър”, театър „Роза Попова”, Варненския и Пло
вдивския градски театри. Със създадена от него пътуваща театрална трупа обика
ля страната, а през Балканските войни стига и до Беломорския фронт. През лятото 
на 1914 заедно с Гендов кандидатстват за актьори в Народния театър (Изпитът
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за артисти. - в. „Дневник”, г. XIII, № 4309, 27.VIII.1914, с. 2; Екзаменът при Нар. 
Театър. - Воля, г. IV, № 473, 26.VIII.1914, с. 2; ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а.е. 110, л. 177, 
260). През 1918 събира трупа в Хасково, специализира в Германия (1921-1922). 
Работи в „Свободен театър” на Петър Стойчев, в Кооперативния театър, заедно с 
Мими Балканска създават „Нов Свободен театър” (1929-1930). Директор-режи
сьор е на театрите в Русе, Хасково, Бургас и Видин. Ръководи собствени пътуващи 
трупи: „Художествен театър” (1925-1927), Съюзен пътуващ театър (1928-1930), 
Софийски областен театър (1934-1938). След това (до 1939) е актьор и режисьор 
в Художествения оперетен театър. Участва във филма „Бойка” (1947). Съпруг на 
актрисата Зора Македонска.
Максим Горки - псевдоним на Алексей Максимович Пешков (1868-1936), руски и 
съветски писател, основоположник на социалистическия реализъм.
Манчев, Цветан - израства и се оформя като актьор в „Съвремен театър” на Ма- 
тей Икономов. Играе в Народния театър (1905-1910), където изпълнява повече от 
40 роли. Един от отцепниците, положили в началото на май 1910 основите на Нов 
Народен театър. Загива през Балканските войни.
Манчева, Минка - актриса в театър „Родина” (1919-1921).
Маринов, Феликс - електротехник, дългогодишен прожекционист в кино „Зора”, 
част от техническия персонал на сливенския Приказен театър за деца и юноши. 
Мариус „Marius” (1930) - пиеса (комедия) в 4 действия от Марсел Паньол. Играна 
и в Народния театър - 21 пъти, постановка на Николай Масалитинов, премиера - 
11.XII. 1930.
Мария Магдалена „Maria Magdalena” (1843) - пиеса (трагедия) в 3 действия от 
Кристиян Фридрих Хебел, счита се за последен образец на германската барокова 
драма. Въпреки библейското заглавие сюжетът се отнася до един любовен триъ
гълник за уреден брак без любов в средите на дребната буржоазия.
Марков, Генчо Драгомиров (1898-1959) - оперетен актьор. Взема частни уроци 
по пеене при Иван Вулпе, хорист и изпълнител на малки роли в Българската опер
на дружба. Играе и пее в театър „Ренесанс”, „Свободен театър” и Кооперативния 
театър. Работи в пътуващия „Свободен театър” (1924 до 1927), Пловдивския об
щински театър, през 1936 постъпва в оперетния театър „Одеон”, един от чиито ре
жисьори става. През 1940 преустановява артистичната си дейност и се посвещава 
на режисурата и административно-управленската работа. Директор-режисьор е 
на Бургаския народен театър и режисьор на Пернишкия. През 1947 е назначен за 
режисьор на Държавния музикален театър в София, където се пенсионира през 
1957.
Масалитинов, Николай Осипович (1880-1961) - руски емигрант, артист, режи
сьор, родоначалник на съвременната театрална школа в България. От 1925 до 1944 
е главен режисьор, а от 1944 до 1961 - режисьор на Народния театър в София, къ
дето през 1925 открива драматична школа, която по-късно се преобразува във ВИ- 
ТИЗ (Висш институт за театрално изкуство) и НАТФИЗ (Национална академия за 
театрално и филмово изкуство). Днес името му носи Пловдивският драматичен 
театър. Баща на актрисата Таня Масалитинова.
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М ата Хари „Mata Hari, die rote Tänzerin” (1927) - популярен германски филм c 
участието на кинозвездата Магда Соня, съпруга на режисьора на филма Фридрих 
Фехер. Артистичният псевдоним на героинята се ражда през 1905, Когато под него 
на парижката сцена се появява нидерландската танцьорка Маргарета Гертруда 
Зеле, разстреляна от французите по време на ПСВ, след като е обвинена в шпио
наж в полза на Германия.
Меникели, Пина (Pina Meniche 11 i, 1890-1984) - италианска филмова актриса, звез
да на италианското нямо кино.
Мидхат паша, Ахмед Шефик (1822-1883) - османски държавник, валия на Дунав
ския вилает (1864-1868), чийто административен център е Русе (Русчук). В 1865 
прокарва път през прохода Арабаконак, свързващ София със Северна България; 
през 1866 открива ж.п. линията Русе-Варна; по негова инициатива майстор Нико
ла Фичев (Колю Фичето) построява моста над река Янтра при град Бяла.
Миленков, Александър (1882-1971) - живописец (ноем. 1903 18.IX.1907) и деко
ратор (19.III.1908-1942) на Народния театър.
Минков, Юрдан /Йордан/- актьор от „Съвремен театър” (1902-1912) на Матей 
Икономов, който се присъединява към „Смях и сълзи”. През 1922 той, Георги Ми- 
ятев, Стефан Сариев и Дочо Касабов създават „Задружен театър”. Участва във фи
лмите „Децата на Балкана” (1918), „Момина скала” (1923) и „Пленникът от Трике- 
ри” (1929), останал незавършен.
Мистингет (Mistinguett, 1875-1956) - псевдоним на актрисата Жан Флорантен 
Буржоа (Jeanne Florentine Bourgeois). Във филма „Клетниците” (1913) изпълнява 
ролята на Епонин Тенардие (по-голямата сестра на Гаврош).
Михаил Строгов „Michel StrogofF” (1876) - роман от френския писател фантаст 
Жул Вери (1828-1905), който през 1880 го адаптира за сцената съвместно с френ
ския драматург Адолф д’Енери (1811-1899). Многократно екранизиран, една от 
киноверсиите му бива заснета през лятото на 1935 в България - край Видин и 
Белоградчик.
Михайлов, Иван /Ванчо, Ванче/ /Гаврилов/ (1896-1990) - революционер, деец на 
българското националноосвободително движение в Македония, дългогодишен 
лидер на ВМРО.
Михайлов, Михаил Д. - лекар, доктор, завършил медицина в Санкт Петербург. 
Председател на комитета, учреден през ноември 1898 под наименованието Обще
ство за устройване на безплатни ученически трапезарии, който той повече от 40 
години успешно ръководи.
Михалаки Чорбаджи (1882) - комедия в 2 действия от Иван Вазов (1850-1921).
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Миятева-Нонинска, М ара Петрова (1883-1926) - театрална и филмова актриса, 
„първата българска киноактриса”, известна и с псевдонима си Мара Липина. Иг
рае в „Пловдивската градска театрална трупа”, откъдето е уволнена, „Защото се е 
държала по независимо” (в. „Вечерна поща”, г. XI, № 145, 13.IV. 1910, с. 3). Скоро 
бива възстановена на работа (в. „Реч”, г. IV, № 1073, 12.VIII.1910, с. 3), а по-късно 
се омъжва за неговия директор - Георги Миятев. През април 1912 е назначена за 
„драматическа ученичка при Народния театър” (в. „Софийска вечерна поща”, г. I, 
№ 119, 20.1V.1912, с. 3), но длъжността бива закрита поради избухването на Бал
канската война. Ето защо през лятото на 1914 е сред кандидатите „за стажанти 
при Народния театър”, един от които е Васил Гендов, подал молбата си на 28 април 
(ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а. е. 110, л. 109, 109г). Двамата заедно се явяват на предвари
телния изпит (24 август), заедно са допуснати до обявения „закрит дебют” (на 31 
август), заедно биват назначени - с една и съща заповед № 90 (ЦДА, ф. 195К, оп. 1, 
а. е. 153, л. 22), в един и същ ден (1 октомври), на една и съща длъжност („драмати- 
чески ученици”) и с една и съща месечна заплата (40 лева). Заедно превъплъщават 
главните роли в „Българан е талант” (1914), през 1917 само тя участва във филма 
„Баронът” на Кеворк Куюмджиян. През септември 1921 е уволнена от Народния 
театър заедно с неколцина свои колеги „по бюджетни и др. причини” (в. „Нова 
Комедия”, г. II, № 30,16.IX.1921, с. 4). Играе в „Родина” - основан през 1919 софий
ски квартален (Подуяне) театър, в който нейният съпруг е режисьор. През 2010 
на името й бива учредена награда за дебютна женска роля в киното, чиято първа 
носителка е Радина Кърджилова.
Моралът на г-жа Дулска „Moralnosc pani Dulskiej” (1906) - пиеса (трагикомедия 
в 3 действия) от полската писателка, драматуржка и актриса Габриела Заполска 
(1857-1921). Първата българска постановка е от 1911 г. в Народния театър с Ека
терина Златарева в заглавната роля. Екранизирана през 1930 (реж. Болеслав Нево
лни) като първия полски звуков филм
М орфова, Христина Василева (1887-1936) - оперна певица, работила дълго време 
в Чехословакия. Днес името й носи Националното училище за музикални и сце
нични изкуства (Стара Загора) и женският хор при Народно читалище „Д-р Петър 
Берон” (София).
Мутафов, Константин Димитров (1879-1946) - артист, драматург, режисьор, те
атрален и литературен критик, писател, преводач, библиотекар. Учи в драматиче
ска школа във Флоренция (1897-1900). Две години е артист в театралната трупа 
„Сълза и смях”. Изявява се и върху сцената на Народния театър (1904), от 1907 до 
1914 е негов библиотекар, след това - член на неговия Артистически комитет (от 
11.11.1914 до 30.XI.1919). Превежда множество драми - от италиански („Маски”, 
„Шест лица търсят автор”), френски („Нямата жена”) и руски („Вуйчо Ваньо”), над 
тридесет романа, повести и разкази. През октомври 1923 е назначен за режисьор 
на Хасковския градски театър. През 1929 е направен опит да се екранизира дра
мата му „Пленникът от Трикери” (1917), но започнатият филм остава незавършен. 
Баща на актрисата Стоянка Мутафова.
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Мушанов, Никола Стойков (1872-1951) - юрист, политик, един от водачите на 
Демократическата партия. Министър на народното просвещение (16.1.1908-5. 
IX. 1910), министър-председател (1931-1934).
Мушевич, Марко Атанасов- художник иконописец. Роден в Крушево. Говорел 
турски, гръцки, румънски, албански, сръбски и руски език. Обиколил Македония, 
България, Сърбия, Румъния, Турция и Русия, контактувал с видни личности от 
Европа, от които търсел помощ „за отчаяното положение на измъчените, нещаст
ни, но силни по дух славяно-македонци”. Събира македонски народни песни, на
стоява в Македония да се отварят училища. През 1902 пътува до Петербург, където 
е приет от цар Николай I, комуто предава „адрес” за положението на Македония. 
Същото сторва и през юни 1911. След ПСВ се закалугерява и преселва в Прилеп, 
където и умира като „животописец” и „фирмописец”.
Мъжът, когото убих („Аз убих“) „L’homme que j’ai tue” (1925) - пиеса на френския 
поет, драматург и белетрист Морис Ростан (1891-1968).
На дъното „На дне” (1902) - пиеса (драма) в 4 действия от Максим Горки, чиито 
действие се развива в приют за бездомни хора, изпаднали до дъното на общество
то - бедняци, крадци, проститутки, черноработници.
Народен враг „En folkefiende” (1882) - пиеса (драма) в 5 действия от Хенрик Ибсен. 
Невшималова, М ара - оперна и драматична актриса, която според Васил Гендов 
е работела в Софийската опера. През 1910-1912 е част от трупата на Нов Народен 
театър.
Недев, Никола Димитров (1886-1970) - български офицер, генерал-майор, военен 
историк и политик. Участва в Балканската война и ПСВ. Началник на Плевенския 
гарнизон (1935-1936), министър на вътрешните работи (1938-1940). 
Недева-Попова, Златина Иванова (1878-1941) - актриса, режисьор, театрален ме
ниджър. Завършва драматично изкуство в Загреб, дебютира в Загребския народен 
театър. През 1903 е актриса в „Сълза и смях”, след това в Народния театър (1904— 
1941 с прекъсвания). Оттам тя се уволнява „по собствено желание” на 1.Х.1921 и 
заедно с колегата си Васил Генков сформират пътуващ „Камерен театър”, с който 
обикалят страната (в. „Нова Комедия”, г. II, № 31, 7.Х.1921, с. 3). През септември 
1923 заедно с Екатерина Златарева, Вера Игнатиева, Кица Стоянова, Пенка Иконо
мова, Иван Попов, Васил Генков, Петър Габровски, Давид Георгиев, Тодор Йорда
нов, Д. Бочаров и др. образуват на кооперативни начала Софийския художествен 
театър, който изнася представленията си в „Славянска беседа”, но преди всичко 
пътува из страната; променил след месец наименованието си на Софийски драма
тичен театър; а през есента на 1926 на Български художествен театър, режисиран 
от И. Осипов и „попълнен с известните артисти” Адриана Будевска, Милка Ламб
рева, Р. Манчева, Матьо Македонски, Борис Денизов, Златан Кашеров. През 1926 
се завръща в Народния театър, върху чиято сцена продължава да играе до 1939. 
Директор-режисьор на театрите в Плевен и Бургас (1934-1935). Сестра на артист
ките Марта Попова и Невяна Попова-Тенева. Майка на адвоката Никола Недев и 
свекърва на съпругата му Кунка Чобанова (1909-1979), която през 1930 става Мис 
България.
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Неизвестната „Madame X” (1908) - мелодрама на френския писател и драматург 
Александър Бисон (1848-1912). Многократно екранизирана в нямото кино, аме
риканската звукова версия от 1937 получава широко разпространение в Европа. 
Немиров, Добри (1882-1945), псевдоним на Добри Харалампиев Зарафов - писа
тел. Първата му книга, озаглавена „Разкази”, излиза през 1912. През 1919 издава 
четири пиеси за деца. Автор на драмите „Тъмни души” (1930) и „Възелът” (1937). 
Повестта му „Бедният Лука” (1923) е филмирана през 1979. От 1937 до 1940 е пред
седател на Съюза на българските писатели.
Ненчева, Екатерина Димитрова (1885-1920) - поетеса и актриса в трупата „Сълза 
и смях” и Варненския градски театър (април-август 1907). Сестра на актрисата 
Симеонка Ненчева. Умира в Пловдив от туберкулоза.
Нецов, Давид Георгиев (1890-1947) - драматичен актьор, режисьор и театрален 
деец. Играе при Стоян Бъчваров във Варненския общински театър и театър „Про
буда”, при Златина Недева в „Камерен театър” (1921-1922), при Дочо Касабов в 
„Задружен театър” (1922-1923). През 1923 заедно с Кица Стоянова, Вера Игнатие
ва и Екатерина Златарева образуват Софийския художествен театър, който в про
дължение на две години изнася представленията си в „Славянска беседа”, но преди 
всичко пътува из страната. Продължава кариерата си при Матьо Македонски в 
„Художествен театър” (1925-1927) и Софийския областен театър (1934-1938), при 
Стефан Кортенски във Врачанския областен театър (1938-1939). Директор и ре
жисьор е на театрите в Сливен, Видин, Хасково, на Пловдивския областен театър, 
на „Съвременен театър” - заедно с Георги Костов.
Николаев, Неделчо - актьор в трупите на театър „Смях и сълзи”, Пловдивския 
общински театър, театъра на Роза Попова, „Свободна сцена” на Васил Гендов и 
„Задружен театър” (през 1920-те). Първият режисьор и директор на основания 
през 1922 в Разград професионален театър, субсидиран от общината.
Николов, Владимир (1877-1929) - актьор и режисьор. Започва кариерата си в 
пътуващия театър „Зора” на Борис Пожаров, играе в трупата „Сълза и смях” и в 
Народния театър (1904-1923). През 1910 той, съпругата му Султана Николова и 
други техни колеги напускат Народния театър и основават пътуващия Нов На
роден театър (1910-1912). Режисьор на софийския театър „Ренесанс” (1919-1922), 
Пловдивската театрална трупа (през първата половина на 1920-те) и на Търнов
ския градски театър (1926).
Николов, Крюгер (1901-1988) - започва кариерата си като актьор в пътуващи
те театри на Васил Гендов, Дочо Касабов и Матьо Македонски. Играе в трупите 
на Пернишкия работнически театър, Пазарджишкия и Софийския драматичен 
театър (1923-1924). Режисьор и директор на театрите в Бургас (1927-1928), Лом 
(1931-1934), Шумен (1934-1936), Кюстендил, Благоевград (1949-1951) и Ямбол 
(1951-1958). През сезона 1946-1947 застава начело на „Народен читалищен те- 
атър”-Кюстендил, привлича в състава група професионални актьори и трупата 
бързо израства в своето развитие. Под негово ръководство театърът става общин
ски (през 1948) и се обособява като самостоятелна институция. Днес неговото име 
носи читалището в родното му село Пещера, Радомирско.
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Николова, Нели - актриса в трупата на Софийския сензационен театър на Васил 
Гендов и Софийския областен театър на Матьо Македонски.
Николова, Султана Сотирова (1880-1949) - театрална актриса. Учи драматично 
изкуство в Санкт Петербург (1898-1901), присъединява се към трупата на „Сълза 
и смях” (1901-1903), играе в Народния театър (1904-1910; 1914-1923). През 1910 
тя, съпругът й Владимир Николов и други техни колеги напускат Народния теа
тър и основават пътуващия Нов Народен театър. След разформироването му през 
1912, тя се завръща в Народния театър. През 1923 се опитва да възкреси Нов На
роден театър, поемайки дори неговото управление (1925-1930). Пътува и със Сво
бодния театър (1924-1925). Към края на живота си ослепява.
Нов Народен театър - драматична трупа, сформирана през месец май 1910 от 
група артисти, напуснали Народния театър. Вестниците обявяват, че „вследствие 
конфликта с управлението” на Народния театър, няколко артисти (Владимир Те
нев, Роза Попова, Султана и Владимир Николови и др. - бел. ред.) са се отделили 
от трупата му, сформирали са „отделна група под название Нов Народен Театър” 
и се готвят да заминат на турне „за северна България” (Нов Народен Театър. - в. 
„Вечерна поща”, г. XI, № 3102, 3.V.1910, с. 2). Приютени от притежателите на „Оде- 
он”, те откриват сезона върху неговата сцена - на 6, 7 и 8 ноември 1910 с „Кин” от 
Александър Дюма-баща. През втората половина на месец април 1911 Нов Народен 
театър гостува във Варна, където представя с „особен успех” няколко „подбрани 
пиеси”: „Кин”, „Дайте път на жените”, „Тоска” от Викториен Сарду (на 30 април), 
„Потъването на „Надежда” от Херман Хайерманс (на 1 май). На 2 май трупата за
минава за Добрич, но на 7 май се завръща във Варна, за да „даде” „Арлезианката” 
от Алфонс Доде (Хроника. Новия народен театър. - в. „Народна сила” (Варна), № 
29, 30.IV.1911, с. 3). Те правят планове да продължат съществуването си и по-на- 
татък: „След тримесечна обиколка новата трупа ще се върне в столицата, където 
ще се установи в новото театрално здание на г. Шаулов, което наскоро ще бъде 
привършено” (Новия театър и М. Икономов. - в. „Вечерна поща”, г. XI, № 3103, 
4.V.1910, с. 2). Макар отцепниците да заплашват, че ще дадат Народния театър 
„под съд за щети и загуби, причинени им от управителя В. Ангелов” (Народният 
театър под съд. - в. „Вечерна поща”, г. XI, № 3103, 4.V.1910, с. 2), това не се случва. 
Впоследствие трупата на Нов Народен театър се разформирова и някои „бунтов
ници” се завръщат в Народния театър, но Роза Попова не е сред тях. В края на 
същата година тя приема поканата на Русенската община и отива да оглави там 
градския театър като кани в трупата и деветнайсетгодишния Васил Гендов. Султа
на Николова се опитва да възкреси Нов Народен театър като пътуващ през 1923, 
поемайки дори неговото управление (1925-1930).
Нора „Et Dukkehjem” (1879) - пиеса (драма) в 3 действия от норвежкия драматург 
Хенрик Ибсен (1828-1906), известна на български като „Нора” или „Куклен дом”. 
Обрешкови, Павлина и Тодор - семейство актьори, започнали пътя си в Русен
ския общински театър (1910). Впоследствие двамата играят в пътуващите трупи, 
ръководени от Роза Попова (1910-1912) и Васил Гендов („Сензационен театър” и 
„Софийски театър”). През 1919, Когато са част от трупата на театър „Ренесанс”,
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са сред инициаторите за създаването на професионалната организация, наречена 
Съюз на артистите, музикантите и театралните служители. През септември 1923 
заедно с колегите си Л. Хаджиева и Н. Павлов (от „Ренесанс”) правят опит да сфор
мират в София нов оперетен кооперативен пътуващ театър. Умират в Русе, запаз
вайки до края на своя живот приятелството си с Васил Гендов.
Огнянов, Сава Петров (1876-1933) - актьор и режисьор. Професионалният му 
дебют е на 17.111.1902 в „Сълза и смях” и от тогава до смъртта си играе (с известни 
прекъсвания) в Народния театър (София), поради което бива наричан „първият 
артист на Народния театър”. Преминава през драматичния отдел на „Свободен 
театър” (1921-1923 ), гастролира в Кооперативния театър. Ръководи драматични 
школи. Заема почетно място в историята на сценичното изкуство с ненадминати
те си превъплъщения, превърнали се в пример за българския драматичен театър. 
Изявява се в много страни по света. Погребението му бива заснето на филм. Днес 
името му носи драматичният театър в Русе.
Оджаков, Ж ивко Г. (1884-1951) - актьор, режисьор, театрален деец. През 1904— 
1905 играе в Народния театър, от 1905 преминава в трупата на пътуващия „Мо
дерен театър” на Георги Донев. Заедно с Иван Янев и Никола Нонев Гандев (1880— 
1938) ръководи група пътуващи артисти, през 1918 сформира драматична трупа 
в Стара Загора. Преминава през няколко частни и градски театри: Македонския, 
Нов Народен театър (1910-1912), Русенския, на Роза Попова, оперетния „Коро
на” - открит през 1919 с операта „Тахирбеговица” от Д. Хаджигеоргиев в салона 
на вариете „Нова Америка”, чийто състав е предимно от артисти на Българската 
оперна дружба. Заедно с Георги Попов и Добри Дундаров ръководи театър „Съл
за и смях” (1921-1923) - пътуваща театрална трупа, сформирана в София в края 
на 1920 (Хроника. - сп. „Комедия”, г. I, № 19, 25.XII.1920, с. 7). Играе в театрите 
на Плевен, Сливен, Хасково, където е и директор-режисьор през 1924-1925. Ре
жисьор на театралната трупа при читалище „Виделина” в Пазарджик. От 1928 до 
1930 заедно с Борис Денизов ръководи пътуващия театър „Добри Войников”, ди
ректор-режисьор е на Пловдивския (1937-1938) и Битолския областни театри (по 
време на ВСВ). През 1920 участва във филма „Лиляна”, чиято режисура дори му се 
приписва. Съпруг на актрисата Цветана Оджакова, която през 1923 също е член на 
трупата на Народния театър.
Орозов, Петко - шивашки чирак, който в началото на XX век става най-големият 
търговец на розово масло. Основател на един от най-състоятелните казанлъшки 
родове в началото на XX век.
Основа (1888-1890) - театрална трупа, възникнала след като част от актьорите на 
Пловдивската любителска трупа остават в София, където през юни 1888 предста
вят с успех пиесата „Кулата Нел”. Ръководен от Антон Попов, театърът гастроли
ра през 1889 в Браила и крайдунавските градове на Румъния. Впоследствие той 
се трансформира в Столичната драматично-оперна трупа (1890-1892), която пък 
става театър „Сълза и смях” (1892-1904), превърнал се в крайна сметка в Народ
ния театър „Иван Вазов”. Ето защо театър „Основа” днес се приема за предшестве
ник на съвременната национална институция, а дъсчената му постройка (барака) 
прераства в един от символите на началото на националния ни театър.
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От развала към провала (1905) - драматургични сатирично-публицистични диа
лози от Стоян Михайловски, издадени в книга от издателство „Д. Голов” (София). 
Отело „Othello” ((The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, 1603) - пиеса (траге
дия) в 5 действия от английския драматург, актьор и поет Уилям Шекспир (William 
Shakespeare, 1564-1616).
О трова (1901) - комедията в 4 действия и 1 пролог „из съвременния столичен 
живот” от Илия Миларов (Светозар Попов. Подлистник. Театър. Отрова; в. „Пря- 
порец”, г. VI, № 46, 11.Х.1903, с. 2-3).
Пантев, Георги - актьор в пътуващия театър „Смях и сълзи”, впоследствие негов 
административен ръководител. За нуждите на трупата драматизира романа „Под 
игото” на Иван Вазов.
Паньол, Марсел (1895-1974) - френски писател, драматург и кинорежисьор, пър
вият кинематографист, избран за член на Френската академия.
Папазов (Папазоглу), Дончо - отваря през 1820 първата розоварна в Казанлък. 
Синовете му Димитър и Ботьо Папазови превръщат производството и търговията 
с розово масло в мощен бизнес и стават едни от най-богатите и влиятелни бълга
ри. След Освобождението Димитър е кмет на Казанлък (1879-1880) и депутат в 
Областното събрание на Източна Румелия (1880-1883), а Ботьо построява пър
вата в града фабрика за дестилация на розово масло. Пряк наследник на рода е 
известният български мореплавател и журналист Дончо Ботев Папазов. 
Парижката Света Богородица „Notre-Dame de Paris” (1831) - роман на Виктор 
Юго, многократно пригодяван за представяне на театралната сцена. Гендов уверя
ва, че пиесата, играна от трупата на „Софийски театър”, е негова драматизация на 
романа.
Парлапанов, Георги (1899-1953) - кинооператор, тоноператор или звукооператор 
(според съвременната терминология). През 1934-1935 заедно с Кирил Попов съ
творяват първата българска апаратура за оптически запис върху филмова лента, 
с което си извоюват статута на „апостоли” на звуковата ера в нашето кино. От 
1936 до 1950 озвучава над 550 седмични кинопрегледа, десетки документални и 
12 игрални филма, сред които „Грамада” (1936), „Отново в живота” (1947), „Калин 
Орелът” (1950). На някои от тези творби той е и кинооператор (снимач). 
Паспалеев, Петър - художник карикатурист, сътрудник на вестник „Българан” 
(1904-1909)и сп. „Барабан” (1908-1921).
Пенев, Пенчо Пенчев (1911-1968) - писател, критик, театрален историк, профе
сор във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов” (сега НАТФИЗ).
Пенкова, Мара Георгиева (1903-1974) - актриса с ярко характерен маниер на игра. 
С помощта на писателя Чудомир основава „Театър за селото”, в който играе и кой
то дълги години ръководи. Дъщеря (по-малката) на фотографа Георги Пенков; се
стра на Мара Георгиева-Старша Пенкова (1884-1959) - актриса в Народния театър 
(1920-1945) и основателка през 1945 в София на „Детски куклен театър”; и на ху
дожника Иван Пенков, един от съоснователите на професионалния куклен театър 
у нас и сред първите уредници на днешния Институт за изследване на изкуствата 
към БАН.
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Пенчев, Стефан - русенски актьор, режисьор и театрален мениджър. Играе в „По
пулярен театър” и „Свободен театър” (1918-1921). През октомври 1921 основава 
в Пловдив нов драматически театър „Волни облаци”, на който е ръководител и ре
жисьор, в чийто състав влизат: съпругата му Рина Пенчева, С. Касабова, Краваре- 
ва, Гичева, В. Бобчева, Любомир Бобчевски, Иван Русев, Д. Димитров, А. Христев, 
Филипов, Хълчев, Хаджиев, Келерман, П. Василев. През 1932 сформира трупата на 
софийския театър „Одеон”, който първоначално представя предимно комедии от 
класическия репертоар, но през 1935 се превръща от драматичен в типичен опе
ретен театър (вторият в София), след като привлича най-елитните тогава оперет
ни „звезди”: Мими Балканска, Тинка Краева - субретка „номер едно” на „Одеон”, 
Мара Пенкова, Милена Баръмова, Рина Пенчева, Асен Русков, Иван Радев, Симеон 
Симеонов, Стоян Коларов, Енчо Багаров, диригентът Борис Левиев, хореографът 
Асен Манолов, художникът Асен Попов.
Петков, Владимир (1875-1921) - пътуващ цирков артист, първият българин соб
ственик на подвижно кино, основоположникът на кинопоказа у нас. След като 
прожектира филми в София през 1907-1910, той завинаги напуска столицата, оби
каля страната, гастролирайки нееднократно в Русе, като в крайна сметка се уста
новява във Варна, където умира на 29.VIII.1921 в „3 и пол[овина]. часа сутринта” 
(Редакцията, t Владимир Петков. - сп. „Кино-преглед”, г. II, № 26, 1921, с. 10). 
Петкова, Евлампия (1886-1943) - актриса. За пръв път излиза на сцената в по- 
лупрофесионалния театър в Пловдив. В тамошния театър „Люксембург” дебютира 
през 1901 с ролята на Амалия в „Разбойници” от Шилер. През 1907 преминава от 
Пловдивската общинска драматическа трупа в Народния театър, където играе до 
1909, през 1915 и в периода 1919-1921, откъдето през септември 1921 е уволнена 
заедно с неколцина свои колеги „по бюджетни и др. причини” (в. „Нова Комедия”, 
г. II, № 30, 16.IX.1921, с. 4). Преминава през пътуващите театрални трупи „Задру
жен театър” (1922-1928), Съюзен пътуващ театър (1928-1930), „Народна студия” 
(1931-1932) и тази на Борис Денизов. Изявява се в градските театри на Пловдив и 
Плевен, в театър „Възраждане” и Хасковския общински театър.
Петров, Боян (1897-1976) - драматичен артист. Играе в Горноджумайския окръ
жен театър (първата половина на 1920-те) и „Задружен театър” (втората половина 
на 1920-те).
Петров, Идеал Христов (1899-1983) - драматичен актьор. Дебютира през 1919 във 
Варненската оперетно-драматична дружба, играе в „Пробуда” (1922-1923) и Вар
ненския общински театър (1927-1928; 1932-1935). Работи в „Популярен театър” 
(1923-1925), в градските театри на Хасково и Пловдив, Русенския общински те
атър, Плевенския областен театър, Скопския народен театър, Бургаския народен 
театър, приключва кариерата си в Драматичния театър във Варна. Името на ар
тиста се превръща в нарицателно за отлично свършена работа - станало е „Идеал 
Петров”, т.е. - перфектно.
Петров, Пенчо (1914-1995) - филмов и театрален актьор. Дебютира през 1933 в 
Русенския общински театър. Играе в Бургаския театър, в Софийския областен 
театър (1934-1944), Народния театър (1949-1965), Народния театър за младежта,
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Националния музикален театър „Стефан Македонски”. През 1956 е един от осно
вателите на Сатиричния театър. Участва в 11 филма, между които са „Две победи” 
(1956), „Любимец 13” (1958), „Невероятна история” (1964) и др....
Петрова, Райна Атанасова (1902-1980) - актриса. През 1919-1920 учи в драма
тично-театралната школа към Народния театър. От 1922 до 1926 специализира 
във Франция. След завръщането си в България работи в Пловдивския общински 
театър, в „Свободен театър”, в театър „П. К. Стойчев”, във Варненския общински 
театър.
Пилил, А. - филмов търговец, представител на „всесветската фирма „Атлас филм”, 
открила още през 1921 свой клон в София, ул. „Мария Луиза” № 88 (си. „Кино-пре
глед”, г. II, № 29, 1921, с. 9). Продуцент на филма „Български орли” (1941), режиси
ран от Борис Борозанов (1897-1951).
Пленникът от Трикери (1917) - драма в 3 действия от Константин Мутафов. Иг
рана и в Народния театър - 13 пъти, постановка на Кръстю Сарафов, премиера 
- 29.XII.1917. През 1929 е направен опит да бъде екранизирана, но започнатият 
филм остава незавършен.
Пловдивски градски театър - постоянна професионална театрална трупа (първа
та такава в България), съществуваща в Пловдив от 1881. С отделни прекъсвания, 
под една или друга форма и под различни наименования тя оцелява до наши дни в 
лицето на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов” (Пловдив). През 1903 местните 
сценични деятели поканват Роза Попова да оглави тяхната обединена театрална 
дружина. Актрисата приема и до 1906 е ръководител и режисьор на театъра, чийто 
облик осезаемо променя. След нея за кратко време ръководството бива поето от 
Матей Икономов, наследен от Кина Казанджиева-Герджикова. Радул Канели е ре
жисьор и управител (директор) на „Пловдивската градска театрална трупа” от 1910 
до 1912, Когато там играе Мара Миятева - първата българска киноактриса. Ней
ният съпруг, Георги Миятев, оглавява състава след това. През 1920 там режисира 
Георги Донев, който работи с актьорите Кина Казанджиева-Герджикова, Стефана 
Гандева (Стефана Дончева Петрова), Елена Йорданова, Бояна Донева, Симеонка 
Ненчева, Николай Герджиков, Никола Гандев, Харалампи Йорданов, Кирил Донев, 
Иван Георгиев. Професионалната театрална дейност в града под тепетата продъл
жава през 1920-те, Когато за главен художествен ръководител на „Пловдивския 
градски народен театър” („Камерен театър”), помещаващ се по това време в салона 
на хотел „6 август”, бива назначен руският театрален критик, драматург и поста
новчик Пьотър Михайлович Ярцев (1870-1930), който в края на 1922 представя 
първата режисирана от него „пловдивска пиеса” - „Сестра Беатриса” от Метер- 
линк. Три години по-късно с премиерата на Базовия „Борислав” поставя началото 
на своята „пловдивска кариера” режисьорът Борис Н. Еспе, който въвежда абона
ментната система за посещение на представленията. През септември 1926 „за не
гов помощник се командирова артиста от Народния театър” Георги Стаматов. По 
същото време „трупата дава спектаклите си” във Военния клуб. Тогава (1920-те) 
през състава преминават актьорите: Елена Хранова, Цвета Коларова, Иванка Ка
сабова, Матьо Македонски, Щилиян Попов, Владимир Тенев, Неделчо Николаев,
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Любомир Бобчевски и др. През 1927-1932 театърът се ръководи от Тачо Иванов 
Танев (1882-1962), който привлича невръстната публика, като създава детски дра
матичен и куклен театър. Периодът 1932-1944 се приема за най-успешния между 
двете войни - тогава театърът става областен, Защото се субсидира от областната 
управа, привлечени са добри режисьори: Стефан Киров, който през 1934-1935 е 
и директор, Юрий Яковлев, Живко Оджаков, който през 1937-1938 е и директор, 
Хрисан Цанков, П. К. Стойчев, а сред артистите се открояват: Цветана Оджакова, 
Теодорина Стойчева, Петя Герганова, Пенка Икономова, Ана Г. Георгиева, Евлам- 
пия Петкова, Надя Илкова (Надя Василева Илкова-Дункин, 1917-1994), Кръстю 
Сарафов (1937-1938), Никола Икономов, Манас Анастасов, Стефан Гъдуларов, 
Живко Оджаков, Любен Георгиев, Георги Громов, Михаил Танев (брат на Тачо Та
нев). През 1936 там гастролира Стоян Бъчваров. От 1942 театърът е одържавен и в 
него като главен режисьор се завръща Тачо Танев (1945-1948 и 1951-1952).
Под игото (1894) - роман в 3 части от писателя Иван Вазов, който лично го прера
ботва в „пиеса в 10 драматически картини”, играна за пръв път на 16.XII.1910 в На
родния театър. Впоследствие творбата многократно е драматизирана и поставяна 
както върху сцената, така и върху екрана.
Под моста („Мъжът под моста”) - „Ember а hld alatt” (1933), пиеса от унгарския 
актьор и драматург Ото Индиг (1890-1969).
Пожаров, Борис Иванов (1866-1942) - драматичен актьор, режисьор и театрален 
деец. За първи път се качва на сцената през 1881 в Пловдив като артист-люби
тел в представление, организирано от местното Печатарско дружество - навярно 
това на работниците от Дановата печатница, осъществили на 8.XII.1881 в театър 
„Люксембург” историческия показ на пиесите „Стоян войвода” и „Ревността на 
Барбуйе”, довел до създаването на първия професионален театър у нас, в който 
Борис Пожаров трупа опит от 1882 до 1885. След разформироването на пловдив
ската „движима театрална трупа”, играе в столичния театър „Основа”. През 1890 
основава в София Театрално благотворително дружество „Васил Левски”, което 
оглавява до 1895, след като през 1894 го преименува на пътуващ театър „Зора”. Уч
редява театрална трупа в родния си град Пазарджик (1895-1896). Ръководител и 
режисьор на работническия театър „Борба” (1902-1907), а след ПСВ (от 1918) и на 
Сливенския градски театър. Дългогодишен (1904-1926) актьор в „Сълза и смях” и 
Народния театър. Участник във филма „Весела България” (1928). През 1943 излиза 
биографичната книга „Човекът и артистът Борис Пожаров”, чийто автор е писате
лят Димитър Христодоров, който охарактеризира актьора като „един от малцина
та, които създадоха българския театър”.
Позорът на Ол Мака - пиеса от Васил Гендов, радвала се на успех сред зрителите, 
чиято тематика (според нейния автор) е „саможертвата пред висшите държавни 
интереси, пред олтара на отечеството”.
Попантонова, Деша - известна още като Деша Антонова. Актриса, играе в „Сълза 
и смях” поне от 1903, в театър „Борба”, през 1906 участва в 4 постановки на Народ
ния театър: „Възкресение” от Анри Батай, „Луцифер” от Енрико А. Бути, „Едно 
семейство” от Жорж К. Урсаки и „Венецианският търговец” от Шекспир.
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Попдимитров, Александър Василев (1891-1924), известен като Алеко паша - 
български революционер от влашки произход, войвода на ВМРО, организатор на 
убийството на Тодор Александров.
Попов, Антон Петков (1853-1927) - драматичен актьор и режисьор. Първоначал
но ръководи любителски театрални трупи в Хасково (1878) и Русе (1882-1883). 
През 1883 постъпва в основания в Пловдив от брат му Стефан Попов първи бъл
гарски професионален театър, в който играе до разформирането му през 1885. 
През 1887 Петър Краварев създава Пловдивската любителска театрална трупа, в 
чийто състав са Иван Попов, Васил Кирков, Шинка Попова, М. Стаматова-Попова, 
Ив. Тачев, Г. Златарев, Ив. Кожухаров, Панайот Пипков, към които се присъеди
нява и Антон Попов. По негово предложение се подготвя постановката на пиесата 
„Кулата Нел” от Александър Дюма-баща, с която трупата гастролира в София през 
юни 1888. Спектакълът има такъв успех, че участниците в него биват поканени да 
останат в столицата. Мнозина от актьорите приемат - така възниква театър „Ос
нова” (1888), който Антон Попов оглавява. Той продължава да играе и в „Сълза и 
смях” (1892-1893), провежда драматически курсове в София (1914-1918) и Ямбол 
(1924), работи като режисьор в театъра в Бургас (1919-1920), през 1920-те води 
самодейна театрална трупа при читалище „Искра” в Казанлък.
Попов, Асен Русев (1895-1976) - художник-сценограф, график и живописец. Но- 
ватор в областта на българския театрален декор, който в някои случаи той не само 
рисува, но и прави обемен, триизмерен. Работи във Варненския общински театър 
(1930-те), Народния театър (1932-1963), Народната опера.
Попов, Георги (Попиванов) Георгиев (1892-1964) - драматичен актьор.. Започва 
дейността си през 1910 в театъра на своя роден град Кюстендил, където остава 
до 1911. През 1911-1912 играе в „Съвремен театър” на Матей Икономов, изявява 
се в пътуващата трупа „Родина”, в Народния театър (1919-1929). Заедно с Живко 
Оджаков и Добри Дундаров ръководи пътуващия театър „Сълза и смях” (1921— 
1923), сформиран в София в края на 1920 (Хроника. - сп. „Комедия”, г. I, № 19, 
25.XII.1920, с. 7). Обикаля страната с „Камерен театър” на Златина Недева, „Попу
лярен театър” театър „Комедия” (1931-1932), Софийския областен театър. Пре
минава през градските или общинските театри на Русе, Свищов, Хасково, Кюс
тендил (читалищния театър), Пловдив, Лом (читалищния театър), Видин, Скопие 
(тамошния народен театър), Перник (работническия театър), Шумен, Добрич. По
явява се в Народния театър през 1947-1949, след което играе (от 1949 до 1959) в 
Кюстендилския театър, където завършва професионалната си кариера.
Попов, Григор - артист в „Съвремен театър” и „Популярен театър”, редактор на 
седмичния независим обществен вестник „Разградско слово” (1922-1944), чийто 
първи брой излиза на 13.VI.1922. По това време Попов наистина се е установил в 
Разград, оженил се току-що за местната учителка Стоянка Георгиева.
Попов, Иван Петров (1865-1966) - за първи път се качва на сцената през 1882 
като любител в първия професионален театър в България - пловдивския (1881— 
1885). Играе и в тамошната самодейна драматична трупа (1887), в софийските те
атри „Основа” (1888-1890) и „Сълза и смях” (1892-1904), сред чиито основатели е.
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Специализира в Москва и Петербург. Актьор (1904-1924), режисьор (1904-1910) 
и временно управляващ директор (23.11.1909—24.IV. 1909) на Народния театър. Гас
тролира в оперетния Кооперативен театър. Историограф на българския театър. 
Вуйчо на Елена Снежина и Васил Гендов (брат на техните майки). Играе във фи
лмите „Дяволът в София” (1921) - режисиран от неговия племенник, „Под старото 
небе” (1922), „Под орловото гнездо” (1930), „Грамада” (1936), „Страхил войвода” 
(1938) и „Стойне у костенурка” (1941).
Попов, Кирил Иванов (1897-1978) - драматичен актьор. Дебютира през 1919 в 
Пернишкия театър. Играе в софийския театър „Родина” (1920), в „Популярен теа
тър” (първата половина на 1920-те), в театрите на Варна и Русе, в Скопския наро
ден театър (1941-1942). От 1942 до 1949 работи в Пловдивския драматичен театър, 
а от 1949 до 1952 в Народния театър за младежта.
Попов, Михаил - актьор от трупата на „Софийски театър” на Васил Гендов, в чий- 
то игрален филм „Бунтът на робите” (1933) взема участие.
Попов, Никола Иванов (1899-1963) - театрален, оперетен и филмов актьор. Де
бютира през 1920 върху сцената на театър „Ренесанс”. Играе в Софийския облас
тен театър (1936-1937), Кооперативния театър и Колективния оперетен театър 
(1938-1939), Оперетен театър „Казиното” (1939-1940). От 1940 до 1943 е актьор 
в Народния театър в Скопие, а от 1945 до края на живота си е част от трупата на 
Народния театър в София. Участва в над 10 филма, сред които са „Огнена диря” 
(1946), „Отново в живота” (1947), „Калин Орелът” (1950), „Под игото” (1952), „Две 
победи” (1956), „Тютюн” (1962).
Попов, Стоян Михайлов (1866-1939) - един от големите поети в българската дет
ска литература от началото на XX век, популярен с псевдонима си Чичо Стоян или 
Стар Чичо. Съпруг на актрисата Роза Попова, заедно с която през 1895 се присъе
диняват към пътуващия театър „Зора” на Борис Пожаров, който Стоян Попов ог
лавява през 1895-1896. Изявява се като артист („и то в отговорни роли”) и в трупата 
на Роза Попова. През 1922 претворява образа на Бай Ганю в едноименния игрален 
филм, режисиран от Васил Гендов (в. „Нова Комедия”, г. II, № 41,15.IX.1922, с. 2). 
Попов, Щилиян Стоянов (1891-1968) - актьор и театрален деец. Дебютира през 
1909 в пътуващата трупа „Свободно изкуство” на Георги Енфеев, участва в пред
ставления на пътуващия театър „Роза Попова”. Работи в Пловдивския градски те
атър (1910-1911), организира драматични трупи във Враца, Разград, Русе, Бургас 
и Сливен (1912-1918). Играе в „Популярен театър” (през 1920-те), в Плевенския, 
Варненския, Шуменския, Русенския и Скопския театър (1941-1944), ръководи те
атрите в Габрово (1920-1921), Пловдив (1938-1939), Хасково, след 1944 се устано
вява в Русе, където и умира. До края на своя живот той и съпругата му Емилия 
Попова запазват приятелството си с Васил Гендов.
Попова, Добрина - актриса в Софийския областен театър (1940-1941) и Скопския 
народен театър (1941-1944).
Попова, Емилия (Емилия Димитрова Арнаудова, 1893-1977) - започва артистич
ната си кариера през 1909 в частния пътуващ театър „Смях и сълзи”, през 1910
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преминава в Русенския общински театър. Играе във варненския театър „Пробуда” 
(1921), „Популярен театър” (през 1920-те), Разградския, Сливенския, Бургаския, 
Плевенския, Хасковския, Скопския (1941-1944) и Русенския драматичен театър 
(1944-1961).
Попова, Роза - сценичното име на Руска Михайлова Мануилова (1879-1949). Теа
трална актриса, наричана „българската Сара Бернар”, режисьорка и педагожка, съ
пруга (от 1895) на детския писател Стоян Михайлов Попов. Дебютира през 1895 в 
постановка на пътуващия театър „Зора” (1890-1896), основан от Борис Пожаров, 
но ръководен през 1895-1896 от съпруга й Стоян Попов. От 1900 играе в „Сълза 
и смях”, откъдето през 1903 Министерството на народното просвещение (МНП) я 
уволнява „в интерес на службата”, след като бива простреляна от свой обожател. 
Оглавява трупата на Пловдивския театър, единствения субсидиран в провинция
та по това време, чийто ръководител и режисьор е до 1906. От 1907 до 1910 играе в 
Народния театър. През 1910 е избрана за директорка на Русенския градски театър, 
работата в който тя поставя на професионална основа. През 1912 е поканена да 
поеме ръководството на Бургаския градски театър, с чиято вече професионална 
трупа поставя на Великден пиесата „Призраци” от Ибсен. През 1918 основава в 
София собствен театър „Роза Попова”, през 1923 създава Българската театър-сту
дия, в която се занимава с педагогика. Завършва актьорската си дейност през 1937. 
Популярен театър - пътуваща трупа, основана през 1911-1912 от Николай Гер- 
джиков, оглавявана от Георги Донев в периода 1920-1926, след което бива раз
формирована. Под неговото ръководство театърът придобива „голяма известност 
сред широките народни маси” (Стефан Гендов). В състава му през годините са 
влизали: Кина Казанджиева-Герджикова, Мара Тотева, Бояна Донева, Елена Йор
данова, Стефана Гандева (до 1921, след което преминава във Варненския градски 
театър), Иванка Касабова, Цветана Оджакова, Вяра Караламбова, Емилия Попова, 
Цветана Арнаудова-Кючукова, Симеонка Ненчева, Л. Паспалева, Йор. Пецева, Т„ 
Ангелова, Николай Герджиков, Георги Донев, Петър Габровски, Харалампи Йор
данов, Георги Попов, Кирил Донев, Григор Попов, Любен Паспалев, Борис Дяков, 
Кирил Попов, Тодор С. Тончев, Никола Гандев (до 1921, след което преминава във 
Варненския градски театър), Стефан Караламбов, Никола Икономов, Щилиян По
пов, Иван Георгиев, Антон Зидаров, Мишо Левиев, Идеал Петров, Стефан Пенчев, 
Георги Георгиев, Димитър Шишков, К. Хаджимишев, А. Тодоров.
Портен, Хени (Henny Porten, Henny Frieda Ulricke Porten, 1890-1960) - германска 
киноактриса, най-голямата звезда на немското нямо кино.
Призраци „Gengangere” (1881) - пиеса (семейна драма) в 3 действия от Хенри к 
Ибсен. Първата постановка в Народния театър е от 1905 г, дело на Васил Кирков. 
Процесът „Der Prozess“ (1866) - комедия в 1 действие и 1 сцена от немския писа
тел, драматург, либретист, театрален актьор и режисьор Родерих Бенедикс (Julius 
Roderich Benedix, 1811-1873), играна и от Народния театър в края на 1905. 
Пуховска, Надежда Кузманова (1907-1967), по-известна като Надежда Вакъвчие- 
ва - актриса. През 1932 дебютира в Бургаския общински театър. Играе в Ломския 
читалищен театър, в Софийския областен театър (1938-1939), участва в основа
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ването на Работническия театър в Перник, където работи от 1939 до 1947. През 
1948 и в периода 1951-1962 е член на трупата на театър „Трудов фронт” в София. 
Съпруга на артиста и режисьора Иван Пуховски.
Пуховски, Иван - актьор и режисьор в Софийския областен театър. Ръководи 
Пернишкия театър през 1939-1942, период, определян от експертите като „златен” 
за институцията. Играе и във Варненския театър. Съпруг на актрисата Надежда 
Пуховска.
Пфайфер-Бирх, Шарлоте (1780-1868) - немска актриса и писателка, авторка на 
множество пиеси, либрета и драматизации по популярни романи, поставяни по 
това време и в България, сред които обаче липсва заглавието „Мата Хари”. 
Първов, Стефан - артист в театър „Борба”, в трупата на „Сълза и смях” и в Народ
ния театър (1904-1909).
Пътят на цветята „Дорога цветов” (1934) - пиеса (комедия) от руския и съветски 
писател Валентин Петрович Катаев (1897-1986).
Радев, Руси - актьор. През 1920 играе в Русенския общински театър, привлечен 
е от Васил Гендов в „Софийски театър”, завършва кариерата си като премиер на 
Варненския народен театър.
Разбойници „Die Räuber” (1781) - трагедия в 5 действия, първата публикувана 
творба на немския поет и драматург Фридрих Шилер (1759-1805). През 1782 в 
Манхайм е представена за първи път на сцена, става сензация и прави името на 
автора си известно. Причислявана е към възникналото в Германия през епохата на 
Просвещението течение „Буря и натиск”.
Райнов, Симеон - артист и театрален мениджър („директор-антрепреньор”). Ог
лавява театър „Смях и сълзи” през лятото на 1910, обновява състава и репертоара, 
привлича за художествен ръководител „известния наш книжовник и познавач на 
театралното искуство г-н Ив. Д. Иванов” (Варненски театър. - в. „Светкавица” 
(Варна), г. I, № 27, 5.IX.1910, с. 3). Апелира към варненското гражданство и негови
те „интелигентни сили” да подкрепят усилията му да тури началото на един посто
янен театър във Варна (Хроника. - в. „Ивестник” (Варна), г. XII, № 23, 13.IX.1910, 
с. 2-3). След година се узнава, че „артистическият персонал” се състои от 18 души, 
които са „под директорството на известния г. Симеон Райнов” (Дневни новини. - 
в. „Свободен глас” (Варна), г. VII, № 29, 6.IX.1911, с. 3). Съпруг на актрисата Фета 
Райнова.
Ревизор (1835) - комедия в 5 действия от Николай Василиевич Гогол.
Ревност „Monsieur Lamberthier” (1927) - пиеса от френския драматург, сценарист 
и актьор Луи Верней (1893-1952), преведена на 22 езика, играна по цял свят, вклю
чително и на Бродуей - през 1928 под титула „Ревност” („Jealousy”). Със същото 
заглавие е екранизирана в Холивуд през 1929.
„Ренесанс” (1919-1922) - софийски театър с две секции: оперетна и драматич
на (от края на 1921). Основател на първата трупа е Ангел Сладкаров, режисьор 
- Стоил Стоилов, от началото на 1921 като режисьор-постановчик и „директор” 
се споменава д-р М. Тихов. Диригенти са Коста Тодоров и Добри Христов, който е
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и хормайстор. На сцената пеят и играят Мими Балканска, Надя Илкова, Цветана 
Оджакова, Павлина Обрешкова, Цветана Руменова, Иванка Сладкарова-Яковле- 
ва, Елена Михайлова, Е. Балабанова, А. Антонова, М. Яковлева, А. Дикиджиева, 
Ел. Жандова, Ел. Пашмакова, Иванчева, рускините А. Комисаржевска, Вера На- 
бокова и Ек. Лорен (балерина), Ангел Сладкаров, Асен Русков, Симеон Симеонов, 
Иван Цачев, Генчо Марков, Стефан Сариев, Георги Хинчев, Т. Рибаров, Н. Бала- 
банов, Н. Павлов, А. Ксенофонтов, И. Мишков, Вл. Мушанов, Б. Иванчев, П. Ива
нов, В. Шумски. През 1920 част от артистите преминават в „Свободен театър”, а 
към края на 1922 учредяват свой театър - Кооперативния. През септември 1922 се 
разпада и драматичната секция, ръководена от Кръстю Сарафов и Петко Атана
сов, чиито постановчици са Юрий Яковлев („главен режисьор”) и Владимир Ни
колов. В състава й влизат актьорите: Султана Николова, Ставруда Фратева, Мара 
Миятева, Милка Ламбрева-Кипрова, която през февруари 1922 бива „назначена 
отново” в Народния театър, А. Иванова, Васил Кирков, Дочо Касабов, Георги Ми- 
ятев, Живко Оджаков, Тодор Обрешков, Димитър Керанов, Пантелей Хранов, Бо
рис Руменов, Никола Попов, Добри Дундаров, Петко Ников, като някои от тях са 
временни гастрольори от Народния театър. Въпреки краха на театъра сградата на 
площад „Възраждане”, приютявала дълги години (1906 -1914) вариете „Нова Аме
рика” и за кратко (през 1919) оперетния театър „Корона”, продължава да се нарича 
театър „Ренесанс”. До края на ВСВ, Когато в нея се нанасят Профсъюзният дом на 
културата „Георги Димитров” и кино „Възраждане”, а от 1990 - Музикалният клуб 
„Син сити”.
Рибаров, Константин Хр. - актьор в Народния театър от 1904 до 1909. Автор на 
театрални рецензии в печата.
Робертович, Александър - първоначално член на популярната пътуваща театрал
на трупа на Матей Икономов „Съвремен театър”, впоследствие (през 1907) един от 
основоположниците на Градския театър в Русе, чийто пръв артистичен ръководи
тел става.
Родина „Heimat” (1893) - пиеса (драма) в 4 действия от немския белетрист и дра
матург Херман Зудерман (Hermann Sudermann, 1857-1928).
Ромео и Жулиета „Romeo and Juliet” (1597) - пиеса (трагедия) в 5 действия от Уи- 
лям Шекспир.
Руменов, Борис Николов (1884-1944), известен като Борю Зевзека - ярък коме- 
диен талант, актьор, журналист, писател хуморист, драматург. Главен редактор на 
сп. „Барабан” (1908-1921) и предводител на „барабанистите” - членовете на оф
ормилия се около изданието интелигентски кръг: Чудомири майсторът на шаржа 
Александър Божинов, карикатуристите Райко Алексиев и Петър Паспалеев, ли
тераторите Димчо Дебелянов, Христо Смирненски и Александър Константинов, 
артистът Стоян Шакле. От 1912 до 1918 участва в три войни - тъкмо на фронта 
създава Полевия военен театър, който представя неговата „славна” оперета „Со
фиянци пред Букурещ” и играе стотици пъти (все с успех) „Балканска комедия”. 
Само Базовият „Борислав” и Борювата „Балканска комедия” можеха да раздрусат 
тъй силно и непринудено душата на българина” (Тодор Кожухаров, стопанин на в.
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„Слово”). Съвместно със Сава С. Злъчкин е автор на триактната комедия „Нейни
те кандидати” (1920), представена за първи път в „Ренесанс”. По повод на първата 
му книга, сборника с хумористични разкази и фейлетони „Чуйте нещо весело”, д-р 
Борис Вазов (най-малкият брат на Иван Вазов) пише: „Артист, писател, разказвач, 
декламатор, имитатор, вестникар - във всички тия качества Руменов е отличен. 
Със своето творчество той е истински благодетел за начумерения български на
род” (в. „Мир”, 1927). Съпруг на актрисата Цветана Златева Руменова (1899-1989)
- и двамата участват в кинокомедията „Весела България” (1928). Другарува с лич
ности като Елин Пелин, Александър Балабанов, Теодор Траянов, Кръстю Сара
фов, Сирак Скитник, Константин Щъркелов, Борис Денев, Димитър Гюдженов, 
Дечко Узунов, Димитър Пешев (българския Оскар Шиндлер). По време на Втората 
световна война (като всеки честен човек) не се възторгва нито от „подвизите” на 
Хитлер, нито от „гениалността” на Сталин. Последното се оказва фатално - на
10.Х. 1944 през нощта в къщата на Руменови (ул. „Добри Войников”) нахлуват два
ма въоръжени с шмайзери мъже и отвеждат със себе си Зевзека. Повече никой не 
го вижда жив - трупът му, надупчен от куршуми, е открит край Перловската река, 
в центъра на София. Така настъпва тъжният край на Весела България.
Русев, Иван - един от първите актьори и на сформирания в Пловдив през октом
ври 1921 драматически театър „Волни облаци”, и на основания през 1922 в Разград 
професионален театър, субсидиран от общината. Играе в Софийския областен те
атър (1935-1944). Съпруг на актрисата Сийка Русева.
Русева, Сийка - една от първите актриси на основания през 1922 в Разград про
фесионален театър, субсидиран от общината. Играе в Софийския областен театър 
(1935-1944). Съпруга на актьора Иван Русев.
Русева-Кючукова, Ина - актриса в Плевенския общински театър „Народна сту
дия” (1929-1931), в Софийския областен театър (1934-1944), във Варненския дра
матичен театър „Стоян Бъчваров”, където завършва кариерата си (Хаджиянев, 
Димитър. Като шишенца от парфюм, София, Вулкан 4, 2002, 156 с.). Авторка на 
пиесата „Анатема”.
Русенски драматичен театър - между 1907 и 1910 в града функционира люби
телска трупа, която през 1910 става професионална. Русенският градски театър 
изнася представленията си предимно в Доходното здание. В периода 1916-1920 е 
субсидиран от държавата и общината със 17 000 лева годишно. От 1.VIII.1920 ста
ва Русенски общински театър с режисьор Владимир Тенев и „артистичен персо
нал” от 20 души: Невяна Попова-Тенева, С. Дюлгерова, Ив. Манасиева, Ем. Павур- 
джиева-Яворска, П. Коджабашева, П. Койчева, А. Ееоргиева, Александра Янева, П. 
Манчева, Св. Василева, Владимир Тенев, Христо Коджабашев, Иван Янев, Христо 
Янев, Любен Ееоргиев, Любомир Золотович (1890-1945), Атанас Христов, Руси 
Радев, Михаил Танев, Иван Куманов, Петър Топалов, Коста Хаджиев, Кр. Илиев, 
Хр. Калинов, Д. Коцев, Павурджиев, К. Попов, Е. Петров (Провинциални театри.
- сп. „Комедия”, г. Г, № 12, 14.Х.1920, с. 7; Хроника. - в. „Нова Комедия”, г. I, № 23-3, 
25.III.1921, с. 7). През септември 1922 за режисьор бива назначен Борис Н. Еспе. През 
септември 1923 Русенският градски театър ангажира за предстоящия сезон „извест
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ните столични артисти” Теодорина Стойчева, Кръстю Сарафов и Коста Стоянов. 
С указ на цар Борис III от 9.IV.1942 театърът е обявен за държавен и оттогава се 
финансира от Министерството на културата. С такъв статут той е и днес, Когато се 
нарича Драматичен театър „Сава Огнянов” (Русе).
Русчева, Стела Михайлова (1888-1964) - учи социална психология в Женева, 
Брюксел и Лиеж. През 1930-те преподава социология в СУ. Дългогодишна предсе
дателка на сливенското женско благотворително дружество „Майчина длъжност”, 
издържащо родилен дом, детски областни ясли, стопанско училище, сиропиталище. 
Савов, Стефан Иванов (1896-1969) - актьор, режисьор и драматург. Започва 
кариерата си през 1919 в театър „Родина”, играе в Народния театър (1920-1969), 
върху чиято сцена са поставени поне 6 негови пиеси. Изпълнява главни роли във 
филмите: „Безкръстни гробове” (1931), „Грамада” (1936), „Шушу-мушу” (1941), 
„Сватба” (1943), „Ива Самодива” (1943), „Калин Орелът” (1950), „Тревога” (1951), 
„Септемврийци” (1954), „Неспокоен път” (1955), „Урокът на историята” (1957).
Савова, Мила Методиева (1883-1965) - започва актьорската си дейност в чита
лище „Зора” (Сливен). Играе (от 1900 до 1904) в македонската театрална трупа 
„Скръб и утеха”, основана в София от Войдан Чернодрински; в пътуващия „Сво
боден театър” - „първия Свободен театър” (Антония Каракостова), основаван от 
група артисти, отцепили се в 1905 от Народния театър; в пътуващия театър „Смях 
и сълзи”. През 1919 е в оперетния театър „Корона”, през 1919-1920 в „Общодос
тъпен театър”, през есента на 1920 е във Видинския Народен театър, от 1920 в На
родния театър, откъдето през септември 1921 е уволнена заедно с неколцина свои 
колеги „по бюджетни и др. причини” (в. „Нова Комедия”, г. II, № 30, 16.IX.1921, с. 
4). Изявява се още в пътуващия театър „Добри Войников” в „Нова драма”, „Род
на сцена”, „Мара Тотева”, „Възраждане”, в Пловдивския, Хасковския, Варненския, 
Врачанския театър. През 1927 е всред актьорите, привлечени от директора Иван 
Андрейчин в Бургаския окръжен театър, подкрепян от САБ. Участва във филми
те „Под старото небе” (1922) и „Бунтът на робите” (1933), режисиран от Васил 
Гендов. В последните години от живота си ръководи театрален кръжок при Дво
реца на пионерите.
Сакъзов, Янко Иванов (1860-1941) - общественик, политик, публицист, един от 
лидерите на БРСДП, партията на т.н. „широки” социалисти.
Санин (1907) - роман на руския писател, драматург и сценарист Михаил Петрович 
Арцибашев (1878-1927), постигнал невероятен успех, породил бурна полемика и 
придобил скандална известност заради предизвикателните индивидуалистични 
възгледи на главния си герой. В България е популярен както преводът от 1909, не- 
колкократно преиздаван, така и оригиналът. Провокационният му дух и неговите 
откровени сцени, охарактеризирани често като порнографски, стават причината 
той да бъде драматизиран и екранизиран. Филмовата версия, озаглавена „Лида 
Санин” („Lyda Sanin”, 1923) и осъществена в Германия от режисьора Фридрих Зел
ник, в която участват актьорите Лия Мара, Ханс Алберс и Ернст Хофман, е пока
зана за пръв път у нас през октомври 1923 в софийското кино „Одеон” (в. „Мир”, 
г. XXIX, № 7010, 22.Х. 1923, с. 2), което впоследствие прожектира филма поне още 
веднъж (в. „Мир” г. XXX, № 7200, 18.VI.1924, с. 2).
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Сапунов, Илия Николов (1859-1948), по-известен с псевдонима си Илия Мила- 
ров - писател, преводач, литературен критик и театрален деец с големи заслуги 
за развитието на българския театър. През 1899 е директор на Народната библио
тека в София. Автор на пиесите „Апостол” (1899), „Отрова” (1901) и „Женени ли 
сме ний” (1903) - комедия в 1 действие (Светозар Попов. Подлистник. Театър. - в. 
„Пряпорец”, г. VI, № 55, 12.XI.1903, с. 2-3). От 20.VI.1903 до октомври 1904 е ин
тендант (управител) на „Сълза и смях”, а от октомври 1904 до 20.1.1907 - на Народ
ния театър, като през това време отговаря за строежа на неговата сграда, открита 
тържествено на 3.1.1907. По ирония на съдбата Илия Миларов остава в нея само 
няколко дни - оставката му е поискана от артистите на 8.1.1907.
Сарафов, Кръстю Петров (1876-1952) - актьор и режисьор. Дебютира през 1891 в 
театър „Зора” на Борис Пожаров. Един от първите български професионално под
готвени актьори - учи в Императорското театрално училище в Санкт Петербург, 
откъдето се завръща през 1899 и се включва в трупата „Сълза и смях”. След това до 
края на живота си играе в Народния театър (с кратки прекъсвания), където освен 
актьор е и главен режисьор (1915-1919). Ръководи оперетния театър „Ренесанс” 
(1919-1922), гастролира в драматичния отдел на „Свободен театър” (от 1922), в 
градските театри на Пловдив и Русе (1923-1924 ). В периода 1924-1925 е председа
тел на САБ. Тъкмо подкрепата на тази организация поставя през 1927 началото на 
Бургаския окръжен театър, който Сарафов оглавява като директор, наследявайки 
поста от Иван Андрейчин и Стефан Киров. Участва във филмите „Децата на Бал
кана” (1918), „Безкръстни гробове” (1931) и „Изпитание” (1942). Днес името му 
носи Националната академия за театрално и филмово изкуство.
Сарду, Викториен (Victorien Sardou, 1831-1908) - френски драматург. Някои не
гови творби са написани специално за Сара Бернар. През 1877 е избран за член на 
Френската академия.
Сариев, Аспарух Стефанов (1914-1988) - актьор. Започва кариерата си през 1935 
в Софийския областен театър. Играе в ДТ „Стефан Киров” (Сливен), ДТ „Рачо 
Стоянов” (Габрово), ДТ „Сава Доброплодни” (Силистра), в театрите на Димитров
град, Хасково, Кърджали, в Драматично-куклен театър (Враца). Изпълнител на 
епизодични роли в множество филми. Син на актрисата Мара Сариева и Стефан 
Сариев /актьор в Народния театър от 1910 до 1913, един от основателите на „За
дружен театър” (1922-1930).
Сафо „Sappho” (1818) - трагедия в 5 действия в стихове от австрийския драматург 
Франц Грилпарцер (1791-1872). Пиесата бива преведена от немски в стихове от 
Роза Попова и Стоян М. Попов и е част от репертоара на техния пътуващ театър. 
През 1915 се играе в Народния театър - дебютна постановка на Златина Недева, но 
Роза Попова не участва в представленията.
Сватбата на Кречински „Свадьба Кречинского” (1854) - комедия в 3 действия от 
руския драматург Александър Василиевич Сухово-Кобилин (1817-1903), почетен 
член на Императорската академия на науките в Санкт-Петербург.
Свободен театър (1918-1923) - основан в София от П. К. Стойчев. Открива врати 
на 5.XII.1918 с премиерата на оперетата „Царицата на чардаша”. „Първият постоя
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нен професионален оперетен театър”, приютил под един покрив драма и комедия, 
опера и оперета (двата нови отдела - оперен и драматичен - се обособяват през 
1920 ). Разполага „със собствена дървена сграда и 1200 места”, начието място днес 
се издига зданието на Националния музикален театър „Стефан Македонски”, коя
то през 1923 е отнета и предоставена на Народния театър, останал „бездомен” след 
пожара от 10.11.1923. Освен Петър Стойчев негови режисьори през годините са 
били: Стоил Стоилов, Борис Н. Еспе, Стоян Бъчваров и Богдана Гюзелева-Вулпе. 
Диригенти: Панайот Пипков, Тодор Хаджиев, Маестро Георги Атанасов, Тодор 
Торчанов, Антон Тони, Павел Стефанов, Коста Тодоров, Илия Стоянов (Чанче- 
то), Филип Дела Серда. Хормайстори: Илия Бърнев, Константин Рамаданов и Боян 
Соколов. Хореографи: Руска Колева, Елена Жабчинска, Елисавета Елюк (до лятото 
на 1923) и Ана Бонковска. Артисти: Мара Чуклева, Вяра Сълплиева, Тамара Гру
зинска, Люба Филипова, Елена Шибойкова, Донка Палазова, Цветана Зографова, 
Надя Илкова, Роза Вакарелска-Розенберг, Зора Бойчева, М. Тороманова-Радева, 
М. П. Димитрова, В. Сараянова, Р. Петрова, К. П. Ренар, Елисавета Глюк (прима- 
балерина), Генчо Марков, Матьо Македонски, Иван Радев, Александър Хаджиев, 
Иван Станев, Ганчо Пенчев, руснаците Владимир Ленски, Ев. Горянски и Курагин, 
Д. Модести, К. Урумов, Юр. Стоянов, Г. Генов, Б. Станев, Иратов. Към тях през 1920 
се присъединяват колеги, напуснали театър „Ренесанс”: Мими Балканска, Асен Ру- 
сков, Петко Ников, Симеон Симеонов, Иван Цачев, Димитър Керанов. В състава 
на драматичния отдел влизат: Мара Тотева, Теодорина Стойчева, Николина Бъч
варова, Ст. Григорова, В. Василева, М. Манчева, Д. Антонова, В. Сараянова, Кара- 
башева, Гъдуларова, Кръстю Сарафов, Стоян Бъчваров, Сава Огнянов (от 1921), 
Иван Димов, Владимир Тенев, Христо Коджабашев, Любомир Золотович, Петър 
Димитров, Богомил Андреев, Т. Йорданов, А. Чавдаров, М. Горецки, А. Вакарел- 
ски, С. Пенчев, Бесарабов. От 1924 до 1927 театърът става пътуващ, след което 
окончателно се разпуска.
Севилският бръснар „Le Barbier de Seville, ou la Precaution inutile” (1775) - комедия 
в 4 действия от именития френски драматург Пиер дьо Бомарше (1732-1799), по
ставена за пръв път в театър „Комеди франсез”.
Седемнайсетгодишните „Die Siebzehnjährigen” (1904) - пиеса (драма) в 4 действия 
от германския писател и драматург Макс Драйер (Мах Dreyer, 1862-1946). 
Сензационен театър - според юбилейния сборник „Апотеоз на българския теа
тър” (1929), чийто съставител е Стефан Гендов, е „образуван” в София от Васил 
Гендов през 1919, а през 1922 бива преименуван на „Софийски театър”, макар той 
по-често да гастролира в провинцията. През 1921 печатът споменава трупата като 
„Софийски сензационен театър” (Хроника. Софийски сензационен театър. - в. 
„Нова Комедия”, г. II, № 29, 9.IX.1921, с. 4 ; Хроника. - в. „Нова Комедия”, г. II, № 36, 
25.XI.1921, с. 4).
Силата на мрака „Власть тьмн” (1887) - пиеса (драма) в 5 действия от Лев Нико
лаев®! Толстой.
Симеонов, Симеон Александров (1911-1965), наричан Монката - кинооператор. 
В периода 1930-1936 заснема над 25 хроникално-документални филма, сред които
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и „Погребението на Сава Огнянов” (1933). Оператор е на игралните филми: „Под 
орловото гнездо” (1930), „Кражбата в експреса” (1931), рекламния „Фамозният 
килим” (1933), „Пред отечеството да забравим омразата си” (1935), „Земята гори” 
(1937), „Борба за щастие” (1946) и „Изкупление” (1946-1947), останал незавършен. 
През 1934 е сред учредителите на Съюза на българските филмови производители, 
впоследствие преименуван в СБФД. Заедно с Васил Бакърджиев основава „Серди
ка филм” (1930-1936). От 1937 се специализира в производството на военни фил
ми. През 1942 става технически ръководител на кинолабораторията към Военното 
министерство, за което изработва повече от 150 учебни, хроникални и пропаганд
ни заглавия. Сътрудничи и на Фондация „Българско дело” (1941-1945), за която 
на 9.IX.1944 заснема безценни кадри, един от които показва здрависването на аб
солютно неизвестния дотогава Тодор Живков със строени партизани. Изпълня
ва епизодична роля в „Крадецът на праскови” (1964), поканен от режисьора на 
филма (дългогодишния оператор Въло Радев), който по този начин демонстрира 
своето преклонение пред колегата и навярно учителя. Дни след премиерата Мон- 
ката напуска белия свят. Подробности виж в: Възпоменания в 16 кадъра/секунда. 
Портфейл БНФ - Мемоари, 28 е., публикувани в сп. „Киноизкуство” (№ 8, с. 37-42; 
№ 9, с. 43-47; № 10, 1960, с. 35-38.
Симов, Тинко (1887-1935) - анархист, член на четата на Васил Попов-Героя. След 
престрелка с полицията в родното си село Българене, Ловешко, се самоубива, за 
да не бъде заловен.
Сирано дьо Бержерак (1897) Cyrano de Bergerac, драма в 5 действия в стихове от 
френския поет и драматург Едмон Ростан (1868-1918), проследяваща размирния 
бохемски живот на френския сатирик, драматург и военен Сирано дьо Бержерак 
(1619-1655), от чието творчество черпят вдъхновение Джонатан Суифт, Волтер и 
Молиер.
Скакалци (1931) - пиеса (комедия) в 3 действия от Ст. Л. Костов. За първи път е 
поставена в Пловдив.
Скорпион (1908-1909) - седмичен илюстрован хумористичен вестник, издаван в 
София от Петър и Крум Паспалееви.
Славейков, Пенчо Петков (1866-1912) - поет, „управител” (24.III. 1908—30.Х. 1908; 
8.XI.1908-1.1.1909) и „директор” (1.1.1909-23.11.1909) на Народния театър, на чието 
подчинение е и новообразуваната Опера.
Смях и сълзи - частен пътуващ театър със седалище във Варна, основан през 1909 
от Антон Страшимиров и с художествен ръководител Стоян Бъчваров. В трупата 
му играят артистите: Стефка Страшимирова, Николина Бъчварова, Невяна Тенева, 
Мила Савова, Ана Андонова, Владимир Тенев, Методи Савов, Стоян Стоянов, Ге
орги Дюлгеров, Симеон Райнов, Иван Янев, Неделчо Николаев, Георги Пантев. От 
лятото на 1911, след като получава субсидия от Варненската община, функционира 
като Варненски театър „Смях и сълзи”. От 7.IX.1911 с пиесата „Сатана” („Бог, човек 
и сатана” със сюжет „из живота на евреите в Полша”) на Яков Гордин „Варненския 
Народен Театр „Смях и сълзи” започва да дава редовни представления в салона 
„Прошек”. Репертоарът е „грижливо подбран” от „специален комитет”. През 1912
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трупата отново се трансформира в пътуващ театър, който след избухването на 
Балканската война (1912-1913) бива окончателно разформирован. Според Васил 
Гендов при едно от турнетата си театърът осъществява в Белоградчик първото в 
България представление на открито.
Сотиров, Георги - актьор от трупата на „Софийски театър”. Участва в два филма 
на Васил Гендов - „Дяволът в София” (1921) и „Военни действия в мирно време” 
(1922).
Софийски Народен Театър (Народен театър в София) - Със заповед на минис
търа на народното просвещение д-р Иван Д. Шишманов от 1.1.1904 бива основа
на държавна драматична трупа, наречена Български народен театър. От 1906 до 
1951 официалното название на националната институцията е Народен театър, а 
от 1962 до днес - Народен театър „Иван Вазов”. Институцията е наричана Народен 
театър в София в афишите от периода 2.111.1904 27.XI.1904, 18.II.1909-5.XII.1909 
и 8.V.1911-22.XI.1918, а в тези от 28.XI.1904 до 27.VIII.1908 - Български народен 
театър в София. Сведенията за репертоара на театъра са посочени според книгата 
„Народен театър „Иван Вазов”. Летопис януари 1904-юли 2004”. София, Валентин 
Траянов, 2004, 912 с.
Софийски областен театър (1934-1944) - създаден през 1934 от Матьо Македон
ски и ръководен от него до 1938. След това директори на тази пътуваща драма
тична трупа са Димитър Керанов (1938-1940) и Петър Кючуков (1940-1944), при 
чието управление областната субсидия е повишена на 50 000 лв. и театърът уста
новява седалището си в Ботевград. Режисьори: Матьо Македонски, Николай Фол, 
Иван Пуховски, Итко Стоянов, Петър Кючуков, Хрисан Цанков (гастрол 1940— 
1942), Н. О. Масалитинов (гастрол 1943-1944).
Софийски театър - пътуваща драматична трупа, основана от Васил Гендов през 
1919 под наименованието „Сензационен театър”, в чийто състав влизат „млади ар
тисти и стажанти от Софийския Народен Театър”. През 1921 печатът я споменава 
като „Софийски сензационен театър”, който в първите дни на септември Гендов 
„сформирова наново”: „През този сезон ще бъдат играни най-последните новости 
в театралното изкуство, които имат, сега за сега, на европейските сцени неимове
рен голям успех. За тази цел са приготвени специални декори, гардероб и рекви
зит, както и всички нужни сценични ефекти, тъй необходими за една по-красива 
и художествена постановка на пиесите” (Хроника. Софийски сензационен театър. 
- в. „Нова Комедия”, г. II, № 29, 9.IX.1921, с. 4). „Под уредбата на артиста Васил 
х. Гендов” Софийският сензационен театър предприема турне из провинцията. В 
средата на ноември е във Враца, където жъне „неимоверно голям успех” и се за
държа „седем вечери наред” - „по желанието на публиката” (Хроника. - в. „Нова 
Комедия”, г. II, № 36,25.XI.1921, с. 4). През 1922 трупатабива преименувана на „Со
фийски театър”, макар тя по-често да гастролира в провинцията. Под различни 
наименования функционира до 1938.
Стайнови - родът първоначално се занимава с обработка на вълна, търговия с 
гайтани и тъкачно производство, след което разширява дейността си с млекоп
реработване и месопроизводство. Негови представители са сред инициаторите
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за електрификацията на Казанлък. Видни представители на рода са: политикът 
Петко Стоянов Стайнов (1890-1972) - юрист, депутат (1923-1972) и министър в 
поредица правителства; композиторът Петко Груев Стайнов (1896-1977). 
Станимиров, Станимир Попстефанов (1858-1943) - църковен историк, педагог, 
писател и общественик. Директор на Първа мъжка гимназия (1886-1894 и 1897— 
1910). През 1908 е поканен от цар Фердинанд за учител на царските деца, а по-къс
но и за директор на създадената в двореца Частна на Негово величество класиче
ска гимназия.
Станиславска, Надя Якова (1894-1965) - драматична актриса. Родена в Тулча, къ- 
дето завършва гимназия. През 1917 се преселва в България и започва артистична
та си дейност. През 1919 участва в представлението на „Сватбата на Кречински” 
в Бургас. Играе в драматичната трупа в Стара Загора през 1920, Когато неин член 
е и Георги Цветков, в „Софийски театър” и „Задружен театър”, в театрите на Русе, 
Шумен, Бургас, Хасково, Плевен, Добрич, Варна (от 1927), където умира. 
Стерлинска-Караколева, Пенка - актриса в „Драматичен театър” на Роза Попова. 
Стоилов, Стоил Стефанов (1893-1944) - актьор, драматичен и оперетен режи
сьор, театрален деец. От 1909 до 1912 учи сценично изкуство във виенското частно 
драматическо училище „Отто”, където се запознава с Васил Гендов, който първо с 
него споделя идеята си за заснемането на български игрален филм, която Стоилов 
квалифицира като „глупава фантазия”. Специализира в „Бургтеатър” (Виена). В 
ролята на Тил Магдин от „Разбойници” на Шилер дебютира в Народния театър на 
16.Х.1919, но най-вероятно не бива поканен да остане за постоянно там, Защото 
веднага след това започва работа като актьор и помощник-режисьор в драматич
но-оперетния театър „Ренесанс”. От 1920 до 1922 играе в „Свободен театър”, къде
то и режисира. В края на 1922 е един от основателите на Кооперативния театър, 
чийто режисьор и „художествен ръководител” е дълги години. През 1941 с указ 
на цар Борис III бива назначен за директор на Скопския народен театър, в който 
работи до 1944, Когато институцията преустановява дейността си. В БНФ се съх
ранява 2-минутен кинорепортаж, неозаглавен и с неизвестен автор, показващ гос
туването на група от 7 актьори, най-вероятно от Кооперативния театър, в двора на 
еднофамилната къща на Стоилов.
Стойчев, Петър Константинов (1879-1945) - актьор (1904-1915), режисьор и ди
ректор на Народната опера (1926) и на Народния театър (1927-1929). Между 1907 и 
1912 трупа опит при Матей Икономов в „Съвремен театър”. Учредител (през 1918), 
директор и художествен ръководител на „Свободен театър” (София); директор на 
Русенския драматичен театър (1925-1926; 1935-1936) и режисьор на Пловдивския 
градски театър; основател през 1929 на театър „П. К. Стойчев”, който дава свои
те представления в салона на днешния Театър на българската армия. Инициатор 
на смели театрални начинания, познавач на тънкостите на забавния музикално- 
сценичен жанр, притежател на продуцентски усет. Режисьор на игралните филми 
„Земя” (1930) и „Песента на Балкана” (1934). Съпруг на актрисата Теодорина Стой
чева, баща на актрисата Нина Стойчева.

337



Стойчева, Теодорина Тодорова (1887-1956) - актриса и хореографка. През 1905 
дебютира в столичния театър „Борба”. Специализира сценично изкуство в Мос
ква (1908) и Италия (1909). Заедно със съпруга си Петър Стойчев основават през 
1918 в София оперетния „Свободен театър”. Играе в Народния театър (1906-1918 
и 1926-1930), Русенския градски театър (1923-1926, 1935-1936), Пловдивския те
атър (1936-1940). Режисьор е на театралната трупа при читалище „Виделина” в 
Пазарджик. През 1940 основава в София „Театър на малките”, преименуван след 
1944 на Народен детски театър. Изпълнява главната женска роля (на Неда) в ки- 
нодрамата „Децата на Балкана” (1918), участва и в двата филма, режисирани от 
съпруга й - „Земя” (1930) и „Песента на Балкана” (1934). Майка на актрисата Нина 
Стойчева.
Стоянов, Васил Димитров (1839-1910) - филолог и просветител, един от иници
аторите за създаването на Българското книжовно дружество (предшественика на 
днешната БАН). От 1849 учи в Шумен при Сава Доброплодни, там се сприятелява 
със своя съученик Васил Друмев. През 1856 е сред основателите на читалището в 
града и участва в първото поставяне на пиесата „Михал Мишкоед”.
Стоянов, Георги (1869-1954) - дългогодишен актьор в НДТ „Сълза и смях” (1902— 
1907) и Народния театър (1907-1923), където изиграва над 110 роли. Един от крат
ковременните отцепници, положили в началото на май 1910 основите на Нов На
роден театър.
Стоянов, Итко - актьор във Видинския Народен театър (1920), „Задружен театър” 
(1920-те) и Софийския областен театър (1937-1944), чийто режисьор става през 
1940. Участва във филма „Настрадин Ходжа и Хитър Петър” (1939).
Стоянов, С ава - първоначално е артист от „Съвремен театър” на Матей Иконо
мов, впоследствие става член на трупата на Роза Попова. След разпадането й той 
се озовава в Шумен, където заедно с няколко артисти и любители формира „Бъл
гарски свободен театър”, който дебютира с пиесата „Щастието в пъкъла”, пожъна
ла голям успех. Поради липса на средства театърът прекратява дейността си през 
1912. Ръководи Пловдивската театрална градска трупа.
Стоянов, Стоян К. - актьор от Народния театър, който според Васил Гендов е 
всред онези членове на трупата, които влизат в конфликт с Пенчо Славейков, „уп
равител” (1908) и „директор” (1909) на Народния театър, биват уволнени от него 
и намират убежище в театър „Смях и сълзи”. Много скоро Стоянов се завръща в 
Народния театър, но в началото на май 1910 се озовава в поредната група отцеп
ници, положили този път основите на Нов Народен театър. В летописа на Народ
ния театър фигурира името на артиста С. К. Стоянов, изиграл само две роли върху 
неговата сцена (и двете през 1909) - II разсилен във „Възкресение” от Анри Батай 
и II зрител в „Клоун” - драма в 1 действие от Александър Куприн.
Стоянова, Кица /Катя, Кети/ Димитрова (1879-1942) - актриса. През 1893 дебю
тира върху сцената на Варненския градски театър „Напредък”, ръководен от Стоян 
Н. Кожухаров, където от 1894 до 1897 е редовна актриса. През 1899-1900 играе в 
пътуваща трупа, оглавявана от съпруга й Коста Стоянов, Борис Пожаров и Тодор 
С. Тончев, а между 1900-1902 в Търновския градски театър. Учи драматично из
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куство в Загреб (1904-1905), след което се завръща в България и постъпва в тру
пата „Сълза и смях”. Оттогава до 1923 тя превъплъщава близо 90 роли в Народния 
театър, утвърждавайки се като една от първите му сили. След пожара там обаче е 
уволнена и през септември 1923 заедно със Златина Недева, Екатерина Златарева, 
Вера Игнатиева, Пенка Икономова, Иван Попов, Васил Генков, Петър Габровски, 
Давид Георгиев, Тодор Йорданов, Д. Бочаров и др. образуват на кооперативни на
чала Софийския художествен театър, който в продължение на две години изна
ся представленията си в „Славянска беседа”, но преди всичко пътува из страната. 
През 1924-1925 играе в оперетния Кооперативен театър, а след това в пътуващия 
„Свободен театър” на П. К. Стойчев, с чиято трупа преминава в Русенския театър 
през 1926. От 1.IX. 1925 с министерска заповед бива отново зачислена като актриса 
в Народния театър, но не се качва на сцената. Участва във филмите „Под старото 
небе” (1922) и „Момина скала” (1923).
Стратев, Димитър - дългогодишен актьор в габровския Драматичен театър (ДТ) 
„Рачо Стоянов”, наричан след 1945 г. Професионален „Народен театър” (Габрово), 
негов режисьор и директор (1950-1952), баща на актьора Евстати Стратев (1934— 
1984).
Страшимиров, Антон Тодоров (1872-1937) - писател, драматург, публицист и по
литик. През 1909 основава (заедно със Стоян Бъчваров) пътуващия театър „Смях 
и сълзи”, чието седалище е във Варна. През лятото на 1911 трупата се трансформи
ра във Варненски театър „Смях и сълзи”. Автор на пиесите: „Сватба в Болярово” 
(играна през 1900 от „Сълза и смях”) - сценична разработка на романа му „Есенни 
дни”; драмата „Вампир”; комедиите „Мрак”, „Къща” и „Свекърва” (1906), написа
на специално за откриването на Народния театър в София и поставяна там цели 
пет пъти в периода 1907-1989 от Гено Киров, Хрисан Цанков, Александър Ико- 
нографов, Кръстьо Мирски и Никола Петков; фарса „Пред Влахернските врата”; 
историческите „Прилепски светци” и „Отвъд”; модерните драми „Ревека”, „Към 
слънцето” („Отрешени”), „Свети Иван Рилски”, „Над безкръстни гробове”. Върхът 
на неговото творчество е романът „Хоро” (1926). Брат на д-р Димитър Т. Страши
миров, директор на Народния театър от 1914 до 1917, съпруг на актрисата Стефка 
Страшимирова.
Сумпаров, Дончо - фотограф, развивал от началото на XX век социалистическа, 
културна и театрална дейност в разградското читалище „Развитие”.
Съвремен театър (1902-1912) - пътуваща драматическа трупа, основана от Матей 
Икономов (директор, ръководител-режисьор и изпълнител на главните мъжки 
роли) и съпругата му Маня Икономова (примадона). В периода 1903-1908 тру
пата подготвя своя репертоар в Казанлък, а премиерите на представленията са в 
местното читалище „Искра”. През състава на театъра преминават актьорите: Кина 
Казанджиева-Герджикова (1884-1950), Иванка Касабова, Петър Стойчев, Стоян 
Бъчваров, Матьо Македонски, Георги Донев, Дочо Касабов, Петко Атанасов (1889— 
1956), Георги Миятев (1878-1961), Георги Стаматов (1893-1965), Борис Денизов, 
Неделчо ГЦърбанов, Сава Стоянов, Александър Буйнов (1879-1924), Белю Белчев, 
Стефан Димитров, Манас Анастасов, Александър Гюров, Иван Янев, Никола Ган- 
дев, Любомир Золотович, Григор Попов и др.
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Сълза и смях (1892-1904) - държавна драматическа трупа, с предшественици в 
лицето на Театър „Основа” (1888-1890) и Столичната драматично-оперна трупа 
(1890-1892). Сред основателите й са актьорите Христо Ганчев, Васил Кирков, Ди
митър Антонов, Иван Попов, Антон Попов. Между 1894-1899 неин директор е 
Радул Канели, под чието ръководство през 1898 бива осъществено първото зад
гранично турне- в Цариград, Солун, Велес и Скопие. Театър „Сълза и смях” из
нася представленията си предимно в салона на дружество „Славянска беседа”. 
След приключването на зимния сезон през април, трупата обикновено предпри
ема турнета из провинцията. Тя (също като предшествениците си) се подкрепя 
(субсидира) от държавата, има както интендант (управител), така и „артистически 
директор”, но нейната репертоарна и кадрова политика се определя от актьорския 
състав. В началото на 1904 определението „държавен” бива заменено от „народен” 
(Дневни новини. - в. „Мир”, г. X, .№ 1363, 17.1.1904, с. 3) - вследствие заповед на 
министъра на народното просвещение д-р Иван Д. Шишманов. През октомври 
Народната драматическа трупа (НДТ) „Сълза и смях” започва да се нарича Наро
ден театър (Дневни новини. - в. „Мир”, г. X, № 1470, 16.Х.1904, с. 3). На 3.1.1907 в 
столицата е открита тържествено новопостроената сграда на Народния театър, в 
която трупата се нанася.
Съни Бой - драматизация на Матьо Македонски по филма „The Singing Fool” („Пе
ещият глупак”, 1928) с Ал Джолсън (белокож американски комедиен актьор и ва
риететен певец от руски произход, играещ и в киното, където често превъплъщава 
роли на чернокожи герои. Музикалната семейна мелодрама на компанията „Уор- 
нър Брадърс” проследява съдбата на обикновен сервитьор в нюйоркски нощен 
клуб, издигнал се до „звезда” на бродуейско шоу, който неочаквано научава, че 
тригодишният му син е на смъртно легло. Плочата с музиката от филма се раз
продава в над 1 милион копия. Особено популярна става финалната песен „Sonny 
Boy” („Сине”), която Ал изпява на своето умиращо дете - превърнала се в хит, 
тя скоро завладява света. Когато през 1930 филмът бива прожектиран у нас под 
титула „Лудият певец”, той впечатлява и българската публика, която често напус
ка салона разтърсена и просълзена (Лудият певец. - Нашето кино, г. VI, № 146, 
23.V.1930, с. 5-7). Психозата около него подтиква Матьо Македонски да превърне 
сърцераздирателната история в пиеса, която той включва в репертоара на своя 
Софийски областен театър.
Съпругът на госпожицата „А kisasszony ferje” (1915) - пиеса (комедия) от Габор 
Дрегей, преработена през 1928 като оперетата „Последното врабче”.
Съпругът на госпожицата „Erettsegi” (1934) - комедия в 3 действия от унгарския 
драматург и сценарист Ладислас (Лаело) Фодор (1898-1978).
Сянката на градовете - пиеса от Васил Гендов, радвала се на успех сред зрителите, 
чиято тематика (според нейния автор) е „отношенията между селата и градовете, 
Когато селата се борят за по-добри условия на живот, както и за подобрението на 
техните стопански и битови условия”.
Тайфун „Taifun” (1909) - пиеса (драма) от унгарския писател, драматург и филмов 
сценарист от еврейски произход Мелхиор Ленгиел (Melchior Lengyel, 1880-1974).
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Радва се на световен успех сред съвременниците си, но и днес бива поставяна на 
сцената. През 1914 е екранизирана в Щатите от „Парамаунт” и Реджиналд Бар кър 
като „The Typhoon” със Сесю Хаякава, а през 1933 в Германия от Роберт Вине. 
Танев, Михаил Иванов - дългогодишен актьор в Пловдивския градски (впослед
ствие областен) театър. Заедно с брат си Тачо Танев, директор на театъра (1927— 
1932) и пръв председател на САБ (1921-1924), са художествени ръководители на 
Народния театър в Асеновград (1945-1959), чиито ранни постановки режисират. 
Тартюф „Те TartufFe” (1669) - пиеса (комедия в стихове) в 5 действия от френския 
драматург, режисьор, актьор и майстор на комичната сатира Жан-Батист Поклен 
(Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673), по-известен с псевдонима си Молиер (Moliere). 
Ташев, Лачко - актьор във Врачанския областен театър (1938-1939) и Софийския 
областен театър (1940-1941).
Темелков, Аспарух Александров (1896-1964) - театрален и киноактьор. Работи в 
театрите на Пловдив, Хасково, Варна и Бургас, в Софийския областен театър. Ди
ректор и режисьор на Софийския градски театър, директор на Народния театър 
(1954-1957), където постъпва като актьор през 1935. Участва във филмите: „Гра
мада” (1936) и „Настрадин Ходжа и Хитър Петър” (1939) на Александър Вазов, 
„Те победиха” (1940), „Стойне у костенурка” (1941),), „Ива Самодива” (1943), „Ще 
дойдат нови дни” (1945), „Калин Орелът” (1950), „Данка” (1952), „Септемврийци” 
(1954), „Героите на Шипка” (1955). Съпруг на актрисата Олга Петрова-Темелкова. 
Темелкова-Петрова, Олга (1890-1957) - актриса, завършва театрална школа във 
Виена (1909), играе в Народния театър (1910-1919) и Софийския областен театър 
(1930-те). Съпруга на актьора Аспарух Темелков.
Тенев, Владимир Стефанов (1882-1968) - актьор. Между 1903 и 1904 учи и за
вършва театралната школа на М. Димитриевич в Загреб. От 1910 до 1911 специа
лизира актьорско майсторство в МХТ. Играе в Народния театър - 1904-1909, 
1923-1938 и 1942-1948, чийто режисьор е от септември 1923, а директор и пред
седател на Артистическия съвет през 1939-1941. Изявява се още върху сцените на 
пътуващ театър „Смях и сълзи” - от 1909 до 1910, Нов Народен театър - през 1911, 
Пловдивския общински театър (1912-1914) и драматичния отдел на „Свободенте- 
атър” (1922-1923). Основоположник, директор, режисьор и актьор на Русенския 
градски театър (1914-1920), чиято дейност възобновява в началото на 1921 (Хро
ника. - в. „Нова Комедия”, г. I, № 23-3,25.III.1921, с. 7). В два периода е председател 
на САБ (1933-1935, 1938-1945). Съпруг на актрисата Невяна Попова-Тенева. 
Тенева-Попова, Невяна Иванова (1888-1938) - драматична актриса в театър 
„Смях и сълзи”. Със съпруга си Владимир Тенев работят в Русенския градски теа
тър (1914-1922). Сестра на актрисите Марта Попова и Златина Недева.
Тирката - Сотир Андонов-Тирката, водач на анархистка чета.
Титаник Валс „Titanic-Vals” (1932) - комедия (политическа сатира) от румънския 
драматург Тудор Мушатеску (1903-1970), екранизирана през 1965.
Тихинови (Йорданка Радославова-Тихинова и Петър Тихинов) - актьорско 
семейство, започнало своята кариера в търновския „Театрален кружок”, основан
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през 1919 от Константин Кисимов и ръководен от него до 1922. Тяхната дъщеря 
Маргарита Тихинова е театрален режисьор.
Тодоров, Матей - актьор. Започва кариерата си в „Софийски театър” на Васил 
Гендов и я завършва във Врачанския народен театър.
Тончев-Мебото, Тодор С. - актьор, изявяващ се по вариететните софийски сце
ни в края на XIX и началото на XX век. Член на пътуващата трупа „Популярен 
театър”. Подробности виж в „София преди 50 години. Мемоари” (1947) на Георги 
Каназирски-Верин.
Топалов, Петър - актьор. Играе в драматичната трупа в Стара Загора (през 1920), 
в Русенския градски театър (началото на 1921), в Бургаския окръжен театър (ок
томври 1921), „Задружен театър” (1920-те) и Софийския областен театър (1930 
те). Участва във филма „Бунтът на робите” (1933) на Васил Гендов. Съпруг на ак
трисата Мара Попова-Топалова.
Топалова-Попова, Мара - актриса в драматичната трупа в Стара Загора (през 
1920), в Бургаския окръжен театър (октомври 1921) и Софийския областен театър 
(през 1930-те). Съпруга на актьора Петър Топалов.
Торбов, Наум (Унче) Наумов (1880-1952) - архитект, дългогодишен строителен 
предприемач, началник на отдел „Архитектура” при Столичната община (1906— 
1908), проектант и градител на над 100 обществени сгради в София, сред които са 
Градското казино (открито на 22.V.1908) и Централните хали. „Строител на сто
личния театър „Одеон” чийто съсобственик е заедно с арх. Богдан Раданов и Г. Я. 
Гюламила.
Тотева Атанасова, Мария (1898-1932), по-известна като Мара Тотева - актриса и 
театрален режисьор. Дебютира през 1918 във Варненската оперетно-драматична 
дружба, която от пролетта на 1921 минава „под върховната контрола” на варнен
ския окръжен управител и започва да се нарича „Окръжен драматически оперетен 
оперен театър” (Хроника. - в. „Нова Комедия”, г. I, № 24-4, 8.IV.1921, с. 8). През 
1920-1928 играе в театрите на Пловдив, Русе, Варна и София („Свободен театър”). 
Изявява се (включително и като режисьор) в пътуващите театри на съпруга си 
Георги Донев - „Популярен театър” и „Модерен драматически театър”, който след 
смъртта й бива преименуван на театър „Мара Тотева” (1932-1937).
Трагик по неволя „Трйгик поневбле (Из дачной жйзни)“ (1889) - едноактна коме
дия от Антон Павлович Чехов.
Трандафилов /Трендафилов/, Владимир Анастасов (1897-1972) - драматичен ак
тьор и педагог. Още като ученик във Варна участва в Работническия театър към 
клуба на БРСДП (т.с.). През 1921 е актьор в Работническия театър в Перник и 
във Варненски общински театър. От 1922 до края на живота си играе в Народния 
театър. През 1925-1926 специализира в Париж. Преподава в Държавното виеше 
театрално училище (ДВТУ), където от 1948 е хоноруван професор. Съосновател на 
българската рецитаторска школа. Участва в игралните филми „Пътят на безпът
ните” (1928), „Най-вярната стража” (1929), „Улични божества” (1929), „Безкръст- 
ни гробове” (1931), „За родината” (1940), „Димитровградци” (1956) и „Случаен
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концерт” (1960). Брат на актьора Коста Трандафилов. От 1972 неговото име носи 
Драматичният театър във Видин.
Трандафилов /Трендафилов/, Коста Анастасов (1900-1963) - актьор и режисьор. 
Като ученик участва в любителски театрални представления. През 1918-1919 е ак
тьор в Драматично-оперетната дружба във Варна. Играе в драматичната трупа в 
Стара Загора (през 1920), Драматичния театър във Варна и Работническия театър 
в Перник. През 1926-1927 специализира актьорско майсторство във Виена. След 
завръщането си в България работи в театрите на Русе, Добрич, Враца, Хасково, в 
театър „П. К. Стойчев”, в Плевенския областен театър, в Южнобългарския театър 
и в театър „Трудов фронт”. Участва в десетки радиопиеси. Брат на актьора Влади
мир Трандафилов.
Траянов, Найден - през 1940-те е актьор в Горноджумайския (Благоевградския) 
окръжен театър, създаден през есента на 1920. Играе в драматичните театри на 
Габрово и Монтана (1962-1963).
Траянова, Вяра - актриса. Започва кариерата си в „Софийски театър” на Васил 
Гендов, завършва я в Толбухинския народен театър.
Три синджира роби - пиеса, чието подзаглавие е „Страхил войвода”, написана 
от актьора Иван П. Георгиев-Пепеляша и публикувана от издателство „Светлина” 
през 1939. Изключителният успех, на който тя се радва в цяла България, навярно 
има връзка с появата на филма „Страхил войвода” (1938), режисиран от Йосип 
Новак по романа на писателя Орлин Василев, в който участва плеяда първокласни 
театрални актьори. Любопитна подробност е фактът, че през 1939 пиесата бива 
поставена в търновското село Дъскот от Тодор Живков, който впоследствие става 
държавен глава на България.
Трилби „TriJby” (1894) - роман на френско-британския художник-илюстратор и 
писател Жорж дьо Морие (George L. Du Maurier, 1834-1896). Поради изключи
телната си популярност бестселърът бива нееднократно драматизиран и екрани
зиран. Ha 19.Х. 1921 софийският театър „Ренесанс” представя „Трилби“ - драма в 
5 действия от „известния у нас руски актьор Григорий Григориевич Ге“, в поста
новката на която главните роли изнасят рускинята Вера Набокова (Трилби - мла
да и красива ирландка, която позира като модел на парижки художници), Юрий 
Яковлев и Стоил Стоилов („Трилби“. - в. „Нова Комедия“, г. II, № 33,21.Х.1921, с. 3). 
Ha 16.Х.1923 пиесата се играе от Русенския градски театър, като ролята на Трилби 
се изпълнява от Теодорина Стойчева.
Трифонов, Трифон (1866-1926) - дългогодишен учител в Русенската мъжка гим
назия „Княз Борис III”; редактор на първото в България средношколско списа
ние „Извор” (издавано в Русе 1892-1896); ръководител на драматичния отдел на 
дружество „Лира”; допринася за обединението на театралните групи в града; един 
от основателите на Дома на изкуствата и печата в Русе; автор на статии, стихове, 
разкази, драми; един от първите преводачи на Шекспир у нас.
Тъкачите „Die Weber” (1892) - пиеса (социална драма) в 5 действия от германския 
писател и драматург Герхарт Хауптман (Gerhart Johann Robert Hauptmann, 1862— 
1946), един от най-видните представители на немския натурализъм.
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Узунов, Дочо - член на антиправителствена чета от анархисти и комунисти, пред
вождана от Васил Попов-Героя. Приятелката му Йонка Курделска-Палето ходела 
винаги облечена в мъжки дрехи.
Укротяване на опърничавата „The Taming of the Shrew” (1589) - (комедия) в 5 
действия от Уилям Шекспир.
Унижените и оскърбените „Униженнне и оскорбленньге” (1861) - роман от ру
ския писател Фьодор Достоевски. Поради изключителната си популярност той е 
нееднократно драматизиран и екранизиран.
Ученикът на Дявола „The Devil’s Disciple” (1897) - пиеса (мелодрама) в 3 действия 
със сюжет от Американската война за независимост (1775-1783) от Джордж Бър- 
нард Шоу.
Фарисеи („Къщите на вдовеца”) „Widowers Houses” (1892) - драма в 3 действия, 
първата пиеса на Джордж Бърнард Шоу, поставена на сцена. На български език е 
отпечатана през 1909 от издателство „Братя Дюлгерови” (Кюстендил).
Филатов, Борис Денизов (1893-1973) - драматичен актьор, режисьор и театра
лен деец. През 1909 дебютира в „Съвремен театър”, където остава до 1911. Играе в 
Русенския общински театър (1911-1912), учи драматическо изкуство в Петербург 
(1912-1914). През лятото на 1914 заедно с Васил Гендов се явяват на изпитите за 
актьори в Народния театър (ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а.е. 110, л. 62; в. „Дневник”, г. XIII, 
Де 4309, 27.VIII.1914, с. 2; Воля, г. IV, № 473,26.VIII.1914, с. 2), едновременно са уве
домени за резултатите (ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а.е. 110, л. 260), заедно биват назначе
ни - с една и съща заповед № 90 (ЦДА, ф. 195К, оп. 1, а. е. 153, л. 22), в един и същ 
ден (1 октомври), на една и съща длъжност („драматически ученици”) и с една и 
съща месечна заплата (40 лева). В Народния театър Денизов остава до 1926. Съз
дава и ръководи като директор-режисьор пътуващите театри „Добри Войников” 
(през 1928) и „Нов свят”. Директор-режисьор е на Русенския и Хасковския театър. 
Изявява се като режисьор в „Художествен театър”, като актьор и режисьор в теа
тър „Мара Тотева”, в театрите на Плевен, Добрич, Разград, Бяла, Горна Оряховица, 
Пазарджик, Силистра, Перник. Секретар на Съюза на артистите (1923-1925). Пуб
ликува статии и рецензии във вестниците „Рампа” (1924-1925), „Провинциален 
актьор” (1925-1930) и „Театър” (1931). В началото на 1930-те е сред инициаторите 
за създаването на Дружеството на независимите артисти, чийто печатан орган в. 
„Театър и публика” (1931-1934) урежда като главен редактор под псевдонима Бор
ден. Автор е на книгите: „Пътя на театъра” (1938) - „научно-историко-критическа 
студия”, „Грим и декизация” (1940) и „Театрален архив” (1943-1944).
Фол, Бистра /Бистра Цветанова/ - актриса в „Софийски театър” на Васил Гендов, 
в четири от филмите на когото участва: „Пътят на безпътните” (1928), „Улични 
божества” (1929), „Буря на младостта” (1930) и „Бунтът на робите” (1933). Играе и 
при Петър Стойчев в „Песента на Балкана”. Сестра на Жана Гендова.
Фол, Николай Тодоров (1898-1969) - писател, драматург, режисьор, редактор на 
периодични издания, преводач. Учи драматургия и режисура в Лесинговия уни
верситет в Берлин. Ha 7.Х.1930 дебютира като режисьор в Народния театър с 
постановката на пиесата „Перлите” от Бруно Франк. През 1932 създава първата
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детска театрална школа в България. От 1934 до 1935 е режисьор на Софийския 
областен театър, а след това (до 1944) е директор-режисьор на театрите в Русе 
(1936-1937), Варна и Пловдив. Автор на над 10 пиеси и множество драматизации. 
Осъществява постановки на сцените в Пловдив, Варна, Сливен, Пазарджик, Русе, 
Габрово, Плевен, Бургас и Враца. През 1951 създава втора детска театрална школа. 
Фратев, Фратю /Цочев/ (1876-1920) - актьор. Започва професионалната си карие
ра през 1893 в пътуващия театър „Зора” на Борис Пожаров. От 1898 ръководи тру
пата „Васил Левски” в Пловдив, в периода 1899-1902 играе в Пловдивския театър, 
оглавяван тогава от Роза Попова. Актьор в театър „Борба” (1902-1903), режисьор 
в трупа „Напредък” (през 1904-1907) и във Варненския ренесанс. На 17.1.1908 де
бютира с ролята на Антонио във „Венецианският търговец” върху сцената на На
родния театър, където остава до края на живота си. По време на ПСВ предвожда 
група актьори от Народния театър, която представя пиесата „Силата на правдата” 
от Иван К. Балкански. Като мобилизиран играе във военния театър „Поморавия”. 
След ПСВ се завръща в Народния театър, където през 1919 бива чествана 30-го- 
дишната му сценична дейност. Съпруг на актрисата Ставруда Фратева, баща на 
оперната певица (сопрано) Мара Фратева Христова.
Фратева, Ставруда [Стефана] Янкова (1880-1963) - актриса. Започва театралната 
си дейност в любителския театър в Пловдив. Играе в софийския театър „Основа”, 
театър „Борба”, „Съвремен театър” на Матей Икономов, Варненския драматичен 
театър, Първи работнически театър в Пловдив. В периода 1909-1912 е в Народ
ния театър. Изявява се в Драматичен театър Русе през 1915, в театър „Ренесанс” 
(1919-1922), в Кооперативния театър - 1922-1923 и 1934-1935, в театър „Родина” 
(1919-1921), в Плевенския драматичен театър - от 1923 до 1928. Участва във фи
лмите: „Децата на Балкана” (1918), „Лиляна” (1921), „Човекът, който забрави Бога” 
(1927), „Весела България” (1928), „Те победиха” (1940) и „Сватба” (1943). Съпруга 
на артиста Фратю Фратев.
Хаджиев, Тодор Парашкевов (1881-1956) - музикант, оркестров ръководител, 
офицер от българската армия с чин капитан, впоследствие диригент на Народната 
опера, баща на композитора Парашкев Хаджиев. Дирижираният от него военен 
оркестър на Шести пехотен полк често озвучава немите филми в „Модерен театър” 
(в. „Пряпорец”, г. XVII, № 178, 7.VIII.1914, с. 3; № 180, 9.VIII.1914, с. 3; в. „Утро”, г. 
IV, № 1271, 8.VIII. 1914, с. 2; № 1272, 9.VH1.J914, с. 2; № 1273, 10.VIII.1914, с. 2; № 
1274, ll.Vni.1914, с. 3; в. „Мир”, г. XX, № 4308, 8.VIII.1914, с. 2; № 4309, 9.VIII.1914, 
с. 2; № 4310, 10.VIII.1914, с. 2; в. „Дневник”, г. XIII, № 4291, 9.VHI.1914, с. 2; № 4292, 
10.VIII.1914, с. 2; № 4293,11.VIII.1914, с. 2; в. „Камбана”, г. VIII, № 1991,10.VIII.1914, 
с. 2; X" 1992, 11.VIII.1914, с. 1; № 1993, 12.VIII.1914, с. 2).
Хаджиславчев, Атанас (18??— 1943) - след Освобождението (1878) неговата дално
видност и инициативност превръщат тогавашното село Павликени в съвременен 
град. Съдейства за построяването на жп гарата, основното училище, гимназията, 
казармата. Открива Земеделското училище, Държавния лозов разсадник, Държав
ното опитно поле. През 1900 е избран за кмет, от 1908 е депутат в НС. Дарител и 
благотворител. През 1921 построява обширен и модерен за времето си театрален
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салон. През 1938 Общинският съвет го обявява за „пръв гражданин и старейши- 
на” на Павликени.
Хайерманс, Херман (Herman Heijermans, 1864-1924) - холандски писател и драма
тург, чиито творби са пропити от дидактика и натурализъм.
Хамлет „Hamlet” (1601) - пиеса (трагедия) в 5 действия от Уилям Шекспир.
Хан Татар (1939) - популярна битова драма от Никола Икономов, публикувана в 
София от издателство Български писател през 1966. Любопитна подробност е фа
ктът, че през 1939 пиесата бива играна в пазарджишкото село Лесичево от „сфор
мирания местен любителско-артистичен ансамбъл”, като постановката е дело на 
Тодор Живков.
Хершкович, Изидор Ефраим - театрален актьор и режисьор. През 1930-те играе в 
Русенския театър, член е на трупата на Софийския областен театър (1940-1941). В 
последните години на ВСВ (1944-1945) служи в пропагандната рота на Дирекци
ята за културна дейност сред войската, ръководейки формирания от дирекцията 
фронтови театър „Трибуна”. От 1945 е режисьор на Варненския народен театър, 
където експериментира в областта на т. нар. „площаден театър”.
Хинкеман „Der deutsche Hinkemann” (1923) - пиеса от немския драматург с леви 
убеждения Ернст Толер (1893-1939), публикувана за първи път на български в сп. 
„Пламък” (1924), издавано от Гео Милев (в негов превод под заглавие „Инвалидът 
Хинкеман“). Елавният герой е ранен в ПСВ, бива кастриран и работи като артист в 
цирка, където прегризва гърлата на живи плъхове.
Хинчев, Георги (1897-1968) - оперен певец, лиричен тенор. Започва кариерата 
си през 1919 като стажант-артист и с малки роли в оперетния театър „Ренесанс”. 
Учи при Иван Вулпе в Музикалното училище, след което постъпва като хорист в 
Софийската опера. През 1925 получава стипендия и заминава да усъвършенства 
пеенето в Неапол (Италия). С ролята на Фауст от едноименната опера на Шарл 
Гуно дебютира на 29.1.1928 в Софийската опера, върху чиято сцена играе повече от 
30 години. Гостува на оперите в Загреб, Любляна, Братислава, Белград, Карлсбад, 
Виена. Един от първите българи пял на живо пред микрофон, един от най-ран
ните изпълнители по Българското радио. След оттеглянето си от сцената изна
ся образователни концерти по цялата страна. Баща на диригента Борис Хинчев 
(1933-2008) и пианиста Александър Хинчев.
Хлебарова, Мария Щерева (1877-1954) -  театрална актриса. Играе в „Сълза и 
смях” (1895-1904), Народния театър (1904-1926), Русенския драматичен театър 
(1926-1927). В края на ноември 1920 „празнува двадесет годишен юбилей за не
прекъсната артистическа дейност” (Хроника. - сп. „Комедия”, г. I, № 13,13.XI.1920, 
с. 7).
Холиолчев, Васил Натанаилов (1908-1974) - кинооператор, заснел десетки хрони- 
кално-документални и 10 игрални филма.
Хранов, Панталей Теофанов (1893-1945) - актьор и режисьор. През 1908-1909 
учи в школата на МХТ, а през 1910 в студията на Евгений Вахтангов в Москва. 
От1914до1916е актьор в Русенския общински театър. По време на ПСВ ръково
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ди Полевия театър при Първа Софийска дивизия. Играе във Видинския градски 
театър през 1921, „Камерен театър” (1921-1924) на Златина Недева, „Художест
вен театър”, „Пътуващ театър”, синдикалния театър „Труд и радост” (1941-1944). 
Участва във филмите „Грамада” (1936), „Те победиха” (1940), „Стойне у костенур
ка” (1941), „Шушу-мушу” (1941), както и в незавършените „Ива Самодива” (1943) 
и „Росица” (1944). Втори съпруг на актрисата Елена Хранова. През 1945 е осъден 
на „една година тъмничен затвор” от Шести върховен състав на Народния съд. 
Хранова, Елена Кирова (1887-1976) - драматична актриса.. Завършва музика в 
Белгия, впоследствие е солистка в операта (1910-1911). Играе в театъра на Роза 
Попова, в „Камерен театър” (1921-1924) на Златина Недева, в Пловдивския град
ски театър, Софийския областен театър, Народния театър (1935-1940). Участва в 
20 игрални филма, сред които „Българи от старо време” (1945), „Под игото” (1952), 
„Земя” (1957), „Любимец №13” (1958). От първия си брак с журналиста Коста 
Жандов има син - кинорежисьора Захари Жандов (1911-1998), вторият й съпруг 
е актьорът Пантелей Хранов.
Христов, Атанас - актьор. Започва кариерата си в „Софийски театър” на Васил 
Гендов. През 1926 играе в Търновския градски театър. В края на 1930-те и началото 
на 1940-те е директор на Плевенския драматичен театър, от 1952 до 1954 работи в 
Народния театър, където участва само в една пиеса - „Лайпциг-1933”.
Христов, Николай - дългогодишен актьор от Народния театър (1905-1934), къ
дето дебютира на 9.II.1906 в ролята на Труфалдино в класическата комедия в 3 
действия „Слуга на двама господари” от Карло Голдони. Един от отцепниците, по
ложили в началото на май 1910 основите на Нов Народен театър.
Христов, Стефан - актьор в кооперативния пътуващ „Задружен театър” (1922— 
1930). В средата на 1930-те заедно със съпругата си, актрисата Елена Йорданова 
Христова, се установяват в Пловдив, където играят в тамошния областен театър. 
Баща на художника Христо Стефанов.
Христов, Христо (наричан Кицо Изкуството) - актьор във Видинския Народен 
театър (1920), Врачанския областен театър (1938-1939) и Софийския областен те
атър (1939-1944). Участва във филмите „Улични божества” (1929) и „Бунтът на ро
бите” (1933) на Васил Гендов, както и в „Настрадин Ходжа и Хитър Петър” (1939). 
Художествен театър -  пътуващ а трупа (1925-1927) с ръководител Матьо Маке
донски, седалище в София и режисьори Стефан Киров, Никола Икономов и Борис 
Денизов.
Цанков, Александър (1879-1959) - министър-председател на България (1923— 
1926). Оглавяваното от него коалиционно правителство на Демократическия сго
вор успява да овладее напрегнатата политическа обстановка в страната, прила
гайки и репресивни действия, окачествявани от неговите противници като „бял 
терор”.
Цанков, Хрисан Цолов (1890-1971) - театрален артист и режисьор. Дебютира 
като актьор през 1910 в Русе. Изучава театрално изкуство в Москва (1911-1912) 
и Берлин (1920-1924), където посещава студията на Макс Райнхард. Постъпва в
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Народния театър през 1918 като драматически ученик, от 1924 до 1945 (с прекъс
вания) е артистичен секретар, драматург, режисьор (1926-1935,1936-1942) и пър
ви режисьор (1943-1945) на тази национална институция, а през 1937 за кратко е 
преподавател по актьорско майсторство и режисура в нейната школа. Оглавява 
Държавната театрална школа (1943-1944). Режисьор е и на Пловдивския областен 
театър, и на Габровския драматичен театър (от 1945 до 1948), от 1949 до 1958 -гла
вен режисьор в Държавния музикален театър. Режисьор е на българо-унгарския 
филм „Изпитание” (1942).
Цар Борил - историческа пиеса от Стоян Михайлов Попов.
Цар Мурад Мари думаше (1936) - пиеса в 5 картини и пролог от Христо Казан- 
джиев (1896-1955), писател, драматург, публицист, критик. През 1920-те учи опер
на режисура и музикално изкуства в Лайпциг. Артистичен секретар на Народната 
опера в София и драматург в Пловдивския театър.
Царицата на чардаша Die Csärdäsfürstin (1915) - оперета от Имре Калман. По
становката на П. К. Стойчев в „Свободен театър” се радвала се на повече от 500 
представления. Сред многобройните й зрители през 1918 е и Иван Вазов, който, 
останал възхитен от изпълнението на Мара Чуклева, казва за нея: „По-добра Сил- 
ва и по-красива артистка не мога да си представя, че има на света”.
Цачев, Иван - оперетен певец, тенор. Играе и пее в театър „Ренесанс”, „Свободен 
театър” и Кооперативния театър. Описват го като „красавец, рус, със сини очи”. От 
1919 е съпруг на Мими Балканска.
Цветков, Георги - през 1920 актьор с това име фигурира в състава на драма
тичната трупа в Стара Загора (Провинциални театри. - сп. „Комедия”, г. I, № 12, 
14.Х.1920, с. 7).
Цезар и Клеопатра „Caesar and Cleopatra” (1898) - пиесата в 4 действия от Джордж 
Бърнард Шоу, втора от цикъла “Пиеси за пуританите”. За постановката на Макс 
Райнхарт в Берлин през 1917 г. музиката пише Панчо Владигеров. Гео Милев пуб
ликува в кн. 3 (25 март 1924) откъс от пиесата.
Червената мелница „А vörös malom” (1923) - пиеса от унгарския писател и драма
тург Ференц Молнар (1878-1952). Метафорична съвременна феерия по легендата 
за Фауст и Мефистофел. Най-известният български постановчик на пиесата е Сте
фан Киров.
Чест „Die Ehre” (1889) - пиеса (драма) в 4 действия отХерман Зудерман. Преведена 
от Иван Паунчев, тя бива обнародвана на български от издателство „Взаимност” 
(Варна) през 1896. „Сълза и смях” я играе за пръв път на 2.Х.1903, преводът от 
немски е на Илия Миларов, в ролята на Алма дебютира актрисата Деша Антонова, 
а Васил Кирков превъплъщава образа на Роберт Хайнеке.
Чилев, Перикли Томов (1864-1925) - учител, преводач и етнограф, от 1894 до края 
на живота си преподава класически езици в Първа мъжка гимназия в София. 
Човекът без сърце (1924) - социална пиеса на Васил Гендов, третираща проблеми
те на алкохолизма и проституцията, ползвала се с голям успех сред публиката. Той 
предизвиква скандал“, обявявайки за неин автор шумно гостувалия по това време
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в България индийски поет-философ Рабиндранат Тагоре. След разобличаването 
той поставя същата пиеса под името Р. Файер (Васил Мавродиев, Български пъту
ващи театрални трупи, в Годишник на ВИТИЗ, с. 393)
Чудото на Св. Антоний „La miracle de Saint-Antoine” (1903) - пиеса (фарс) в 2 
действия от белгийския драматург, поет и есеист Морис Метерлинк (1862-1949, 
Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck), удостоен през 1911 c Нобеловата на
града за литература.
Чук лев а, М ара - родена през 1891 в Пловдив. Стажантка в Народния театър (от 
1910), оперетна артистка в „Свободен театър” (от 1918). След като временно загуб
ва гласа си, заминава на лечение в Италия, където участва в няколко филма. Само 
през 1921 четири от тях са показани у нас: „Фреска от Помпей”, „Момата Близа”, 
„В ноктите на собствената си вина” (по „Бесове” на Достоевски) и „Библията”, а 
сп. „Кино-преглед” споменава името й над двадесет пъти, публикува биографич
ни данни за нея, помества два нейни портрета на цяла страница (единият върху 
предната корица). Снима се в киното във Виена (Кино-вести. Саша-филм. - сп. 
„Кино-преглед”, г. II, № 30, 1921, с. 9), Берлин и Париж, у нас участва във филма 
„След пожара над Русия” (1929) на Борис Грежов. Заминава за Холивуд, където 
престоява до 1939, играейки в епизодични роли. Същата година се завръща в Ита
лия. Притисната от мизерията - според Блага Димитрова („Младостта на Багря- 
на”, 1975), Чуклева започва да проси пред църква в Рим, където е забелязана от 
Федерико Фелини, който й дава малка роля във филма си „Джулиета на духовете” 
(1965). Умира в нищета и забрава.
Шакле, Стоян - артист, поет, сатирик, драматург, бохем. Член на оформилия се 
около сп. „Барабан” (1908-1921) интелигентски кръг; „център в гуляйджийските 
вечери на барабанистите”; чест посетител на Арменското кафене в София, „из
вестно като свърталище на „непризнатите таланти” (Чудомир). Пише под псевдо
нима С. Прокудин. През 1905 заедно с Христо Илиев основава пътуващ драмати
чен театър. Отива си „рано” от белия свят.
Шивачът-принц (1931) - комедия (приказка) за деца и юноши в 5 картини от Бо
рис Борозанов (по „Мнимият принц” на Вилхелм Хауф). Играна е и от Театъра 
на младите при Народния театър - постановка на Хрисан Цанков, премиера - 
13.XII.1931.
Шуменски градски (общински) театър - съществува от 1927 до пролетта на 1934 
г„ разпуснат заради 19-майския преврат. От есента на 1934 г. започва своите пред
ставления Шуменски областен театър, както пиша местните вестници „образуван 
под покровителството на Борис Казанлиев“ (Шуменски глас, г. IX, бр. 580 от 25 VIII 
1934 г.) и със съдействието на Съюза на артистите. Областният театър просъщест
вува до 1939 г.
Щерев, Николай - актьор, един от „жреците” на Мелпомена” в Хасковския дра
матичен театър, основан през 1921 и наричан Родопски или Южнобългарски на
роден театър.
Щ ърбанов, Неделчо (1878-1913) - актьор. Започва кариерата си в пътуващия те
атър „Зора” на Борис Пожаров, играе в „Съвремен театър” на Матей Икономов,
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в трупата „Сълза и смях” и в Народния театър (1904-1913). Един от кратковре
менните отцепници, положили в началото на май 1910 основите на Нов Народен 
театър. Загива през Балканските войни.
Юда („Пуда”) - пиеса (трагедия) в 5 действия от Константин Мутафов, премиера: 
20.XI.1914; титуляр в ролята на Сапер - Стоян Бъчваров.
Яворов, Пейо (Пейо Тотев Крачолов, 1878-1914), по-известен като Пейо Яворов 
- един от най-големите български поети на XX век, революционер, войвода на 
ВМОРО (Вътрешната македоно-одринска революционна организация). Драма
тург на Народния театър (5.VIII. 1908-1.1.1909), артиетически директор (1.1.1909- 
30.XII.1913), изпълняващ длъжността директор (3.XI. 1909—30.XII.1909; ян.-фев. и 
юни 1910; юни-юли 1911), режисьор (29.1.1910—1 .V. 1910).
Якобини, Мария (Maria Jacobini, 1892-1944) - италианска филмова актриса, звез
да на италианското нямо кино.
Янакиев, Георги Костов (1895-1965) - драматичен режисьор, театрален и общест
вен деец. Започва като актьор в „Задружен театър” (през 1920-те). Ръководи дра
матичните състави „Народна сцена”, „Съвременен театър”, Плевенския общински 
театър „Народна студия” (1929-1931), пътуващия театър „Народна студия” (1931- 
1932) и „Театър на народа” (1933). Директор на Кооперативния театър в София 
(1935-1936), който след закриването на сезона преустановява дейността си. В пе
риода 1946-1950 е директор и режисьор на Народния театър за младежта в София. 
Янев /Топалов/, Иван (1888-1974) - драматичен артист и режисьор. Започва ка
риерата си в театър „Смях и сълзи”, преминава през „Съвремен театър”. Заедно 
с Живко Оджаков и Никола Гандев ръководи група пътуващи артисти. Създава 
повече от 200 роли в театрите на Пловдив, Русе, Бургас, Варна. Между 1927-1932 е 
директор на Варненския драматичен театър. Баща на актьора Кирил Янев.
Янев, Жечо - актьор в Софийския областен театър (1937-1944), от 1948 до 1949 е 
режисьор на Централния цигански театър „РОМА”.
Янев, Христо - актьор в Народния театър (1904-1910 и 1920-1922), където изи
грава 50 роли. Един от отцепниците през 1910. През 1920-те е член на трупата на 
Русенския градски театър.
Янков, Спиро (1891-1940) - мениджър, филморазпространител, филмодавец, 
продуцент. През 20-те е директор на софийското кино „Одеон” (до ноември 1930). 
През 1921 е член на управата на Съюза на българските филмодавци, в която влизат 
още: Наум Торбов, Вили Шпетер, Александър Гарибов, Г. Я. Гюламила. През 1933 е 
„изключителен представител за България на UFA, Универсум-филм акциенгезел- 
шафт-Берлин”, чието седалище е в София, ул. „Цар Симеон” № 74. През 1940 фир
мата „Спиро Янков” (София) изнася за Германия, заснетия у нас 60-метров филм 
„Грижи за децата в България” (ЦДА, ф. 177К, оп. 2, а. е. 1151, л. 122).
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„Когато артистите се гримираха на свещи“ представлява непу
бликуван, почти неизвестен ръкопис на Васил Гендов (1891— 
1970) от архива на Народния театър „Иван Вазов“ Тук са запе
чатани спомените на пионера на българското кино („Българан 
е галант“ (1914), „Любовта е лудост“ (1917) и др.), които про
следяват кариерата му като драматичен артист, режисьор и 
директор на пътуващи театрални трупи в периода 1910-1940 
г., именувани „Софийски театър“, „Софийски сензационен те
атър“, „Софийски театър „Васил Гендов“ Мемоарните страни
ци разкриват живописна картина на бита и преживяванията 
на пътуващите артисти, срещата им с враждебната към изку
ството еснафска среда и голямата отдаденост в служба на теа
търа и своята публика.

Изданието е посветено на 130-та годишнина от рождението на 
Васил Гендов


