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Нещо като увод
Всеки ръкопис си има своята легенда и привлича с мистерията около него. Така е и с тази
хроника, която се появи внезапно през 2020 г., след като четири десетилетия бе стояла безмълвна
в архивите. Един артист е събирал частици, оцелели във времето, за да разкаже историята на
театъра в Пловдив, който се превърна в метрополия на българското сценично изкуство.
Над 500 страници, написани на ръка, обхваща уникалният разказ на Георги Миятев, събрал
емоции, преживявания, факти, събития, личности. Той омагьосва със своята автентичност и
дава на читателя невероятната възможност да види сякаш на живо създаването и развитието на
една от най-знаменитите културни институции в България.
Ето как авторът описва своя труд в заявление до председателя на Комитета за изкуство,
наука и култура, изпратено през 1949 г., докато работи в Кюстендил:
„Аз съм един от създателите на театър в Пловдив в далечното и близко минало.
Близо половин век следя и участвам в живота на театъра при всичките му фази – преди
Освобождението, в периода на Освободителната война, Румелийския театър и периода на
любителския самодеен театър до превръщането му в общински. Пътят, по който е минал
Пловдивският театър, представлява немалък интерес. От няколко години по свой почин
предприех събиране на всички материали за историята на театъра в Пловдив, които могат
да послужат за една по-обща история на българския театър“.
Той напластява документи, материали от вестници, разкази на театрални дейци, добавя и
свои спомени, за да създаде панорама, изтъкана от субективните преживявания на участниците и обективните факти, поднесени в пресата. В тази комбинация се крие очарованието на
ръкописа като лична споделена история и неговата значимост като историческо четиво.
Георги Миятев е един от пионерите на Пловдивския театър. Той постъпва в „състава“ през
1894 г., когато тепърва се разпалва истинското желание за професионален театър в града.
Вероятно още тогава започва да си води бележки и да описва развитието на идеята за местна
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сцена на високо равнище. В основата на това изследване е детайлното, обстойно и автентично
наблюдение на създаването на театралното изкуство в Пловдив. Ръкописът съдържа кратки
лични бележки, но по-големия дял в него заемат извадки от местната преса. Това го прави
своеобразен исторически очерк, директен разказ за времето, за специфичните условия и
трудности, в които се заражда и развива инициативата за театър.
В него обаче може да се открият и други интересни детайли. В един необичаен ракурс се
срещаме с обществения живот на Пловдив след Освобождението, със стремежите и борбите на
негови граждани да имат издигнат театър, който да доставя наслада и да възпитава, с дискусии
за вкуса на публиката и за качеството на пиесите, със задълбочени рецензии за постановките,
със сблъсъка между ниските забавления и високото изкуство. Как се е развивал културният
живот на града, дори как се е променял езикът – и това може да се види в летописа, съставен от
един театрален труженик.
Плюсовете на този усърдно сътворен ръкопис са следните:
# Автентичност и уникалност – чрез прекия поглед на актьора, който е бил свидетел и
участник в изграждането на театралното дело;
# Представяне на историческия, културния и социалния контекст за изграждане на
предпоставки за театрално дело в Пловдив;
# Първи наблюдения върху устройството и организацията на една театрална трупа;
# Откровено наблюдение и критичност към отношението на местната власт спрямо
градския театър;
# Детайлни анализи на зараждането на актьорското майсторство във времето на
абсолютна липса на знание и традиции;
# Проблеми и теми на драматургията – първи опити за анализ на пиеси;
# Повдигане на темата за професионализма в един театър – морал, етика, отношение.
Ръкописът притежава свой собствен автентичен и жив език, който отразява времето. Това
го прави достъпен, вълнуващ и любопитен не само за театрали и историци, но и за цялата
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пловдивска общественост. Това е първият документ, който проследява началото на театралното
изкуство в Пловдив.
Георги Миятев е роден през 1878 г. тук, където е и първата му изява като актьор през 1894
година. Основава театрално дружество „Звено“, участва в Театралната дружина и в градската
общинска трупа в Пловдив. Играе в „Съвременен театър“, в театър „Родина“, в „Свободен
театър“, в „Задружен театър“, в Плевен и Кюстендил. Починал през 1961 г. в София.
Театралната критика неведнъж изтъква неговите достойнства на сцената. За едно представление на „Разбойници“ през 1902 г. в. „Пловдив“ пише:
„Актьорите любители изненадаха пловдивчани с драматическото си изкуство. Особена похвала заслужава г-н Миятев в ролята на Франц. Тя е една роля мъчна за играние
в български театър, при все това тя се изигра, ако не повече, то наравно като в европейския театър. Пиесата „Разбойници“ е играна няколко пъти в Пловдив, но така
изиграна ролята на Франц – никога. Г-н Миятев за себе си доказа, че дълбоко е разбрал
ролята си, па и самия Шилер. Всичките психически промени той изкусно завладяваше:
ту благ, ту груб, ту жесток и отмъстителен, ту отстъпчив и доброжелателен, като
че ли това не беше едно лице в много моменти, а десетина лица в различни филантропически прояви. Г-н Миятев във Франц беше както мощната топлина спрямо восъка.
Той го преобръщаше от твърдо състояние в течно, от течно в газообразно и отведнъж в твърдо. Изказваме нашите сърадвания на този талантлив пловдивски младеж“.

За ролята му на Дювал в „Дамата с камелиите“ през 1906 г. в. „Марица“ отбелязва:
„Г-н Миятев изпълни важната си роля успешно. В него съглеждаме един артист, който
особено грижливо изучава характера на ролите си и съумява да ни ги предава естествено, като забравя, че всичко е фиктивно“.

Рецензентът на в. „Нова Марица“, бр. 51 от 19 февруари 1906 г., дава следната оценка за
неговата игра в „Пастор Розмер“:
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„Особено заслужава да се поспра върху г-н Миятев (ректор Крол), който с всяка една
игра става по-симпатичен. Най-главното и неоценимо качество на г-н Миятев е неговата замисленост върху ролите и че работи над себе си. Всяка изпълнявана от него
роля е изучена от всяка една страна и той я обхваща и ни я предава изцяло, а не на
отделни моменти, и благодарение на това може да се получи цяло впечатление, а неговият глас е лек и способен на тънки модулации. В заключение ще спомена и за изумителното умение на артиста да се гримира. Всеки път вие виждате ново лице – с всичките му типични черти“.
„Г-н Миятев от ден на ден става повече симпатичен и изкусен […] той е човек на изкуството, който заслужава най-много уважение от всеки друг актьор“, заявява в. „Балкански новини“ през 1906 година.

Отдаден изцяло на театъра, той гледа отговорно и на своето начинание да състави летопис,
описващ почти седем десетилетия – от първото представление в Пловдив през 1866 г. до края
на сезона през 1932 година. Инициативата е някак встрани от артистичната му дейност, но за
него е също толкова важна, защото не позволява да се забравят усилията на поколения творци
и носи вдъхновение на следващите. Това е и поводът да изпрати споменатото заявление, в
което иска да бъде назначен в Пловдивския театър и в което казва: „Принуден да работя вън
от Пловдив, отнема ми се възможността да продължа издирванията си по писмени сведения
и по спомени на съвременници – театрални дейци в Пловдив. Времето минава, съвременниците си отиват, спомените се заличават. Единствена възможност да завърша наченатата работа е да бъда в Пловдив, за да използувам още живите участници и документите,
които се съхраняват в Пловдивската народна библиотека и у частни лица“.
Зад тези редове прозира огромното желание на Георги Миятев да даде живот на своята
хроника. Днес тя излиза от лабиринта на времето, за да ни подари едно пътешествие в годините, когато Пловдив е бил духовната столица на България.
Катя Янева, Катерина Георгиева
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ИСТОРИЯ НА
ТЕАТЪРА В ПЛОВДИВ

R
Тези спомени са принос към българската историография и разказват пълнокръвно и автентично първите години от създаването на българския театър,
открил необходимия съзидателен дух за това велико дело в Пловдив.

11

12

***
През петвековното политическо и духовно робство на България под турци и гърци постепенно е замрял всякакъв духовен живот в страната. Едва през епохата на нашето Възраждане,
последните две–три десетилетия преди Освобождението на България, се забелязват тук-там
слаби проблески на културни прояви, и то в някои от по-будните градове и села, където в училищата е бил въведен българският език. И тези прояви, са били по случай училищните актове в
края на учебната година, които единствено са били признак на духовен живот. Тия актове,
състоящи се от отчети, декламации, диалози, хорови песни и др., в града Пловдив са били
особено тържествени в противовес на гръцките и впоследствие са турили начало на любителските театрални представления.
Град Пловдив по онова време не е бил лишен от просветени граждани, каквито тогавашното Епархийско училище на стария учител Йоаким Груев1 е изпущало, но техните усилия и
действия са били насочени към великата освободителна идея. Пловдив е бил център на
просветна и революционна дейност. Българският елемент в града е трябвало да устоява своята
националност и да води отчаяна борба по черковния въпрос с местните гърци, чиято съпротива
е изисквала маса сили. Епархийското училище събудило високо националното съзнание и закалило борческия дух.

Йоаким Груев – просветител, учител, преводач, книгоиздател и общественик; директор на Епархийското класно училище, обявено
през 1868 г. за гимназия и станало най-прочутото в България под името Пловдивска мъжка гимназия, днес: Хуманитарна гимназия „Св.
Св. Кирил и Методий“; по идея на Йоаким Груев на 24 май се чества Денят на Кирил и Методий; участва в борбата за църковна независимост; след Освобождението заема редица високи постове в държавното управление; основател на Народната библиотека в Пловдив –
б.р.

1
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От питомците на това училище изхожда и починът за първото театрално представление в
Пловдив до Освобождението. Условия за това се създали в новопостроеното в 1865 г. Св. Троическо училище2 в подножието на Джамбаз тепе, всред гръцката махала.

Св. Троическо училище – „Света Троица“, което днес е известно като „Жълтото училище“; първата сграда, построена с учебна цел през
Възраждането (1834 г.) и възстановена 30 г. по-късно от благодетеля Душо Хаджидеков; намирало се в една от пресечките на днешната
улица „П. Р. Славейков“; В едно изследване Никола Янев (Държавен архив – Пловдив, ф. 1666, оп. 1, а.е. 4) твърди, че представянето на
„Геновева“ не е в училището „Св. Троица“, а в Пловдивското епархийско училище. Сградата му, разрушена през 1879 г., се намирала на
днешната улица „Съборна“. Вероятно поводът за това твърдение е фактът, че ролите се изпълняват предимно от ученици в Епархийското
училище – б.р.

2
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1866 година
Първото представление
През пролетта на 1866 г. група младежи – ученици и граждани, под ръководството на
учителя Матевски3 представили в салона на училището драмата „Многострадална Геновева“4.
Ето какво разказва по този случай тогавашния ученик Вълко Иванов, сега книжар, роден в
1843 г.: „Бях писар в Земеделската каса и същевременно ученик в училището на Йоаким Груев.
Училищни настоятели бяха Душо х.Дяков5 от гр. Чирпан, търговец на дървен строителен
материал, Димитър Матевски от с. Меричлери, учител, и Петраки Аврадалията от
Пловдив, търговец на галантерийни стоки. Ученици от същото училище и други лица под
ръководството на учителя Матевски представихме в салона на новопостроеното училище
„Св. Троица“ драмата „Геновева“, та от прихода да се покрие дългът по постройката на
училището. Аз играх поп в пиесата и дрехи взех от гръцкия свещеник Георги Сакелари от
гръцката църква „Св. Марина“.
От това представление, както и от лицата, участвали в него, едва смътно си
спомням само за Иванчо Гешов. Училището е построено с дарения от гражданите. Голяма
част от дървения материал е била дадена даром от Душо х.Дяков“.
Достоверността на това се потвърждава от брошурата „Спомени на Рада Киркович“:
„Първото българско епархийско женско училище в Пловдив носеше името „Благовещение“.
То бе отворено през 1866 година. В края на тая година, именно през м. декември, аз бях
назначена в него за главна учителка. Първото ми учителствуване в Пловдив е траяло от
Димитър Матевски – просветител и революционер; основава читалище към училището „Св. Троица“; инициатор на първото театрално
представление; съратник на Васил Левски в подготовката на Априлското въстание; редактор на в. „Народний глас“ – б.р.
4
„Многострадална Геновева“ – драма в пет действия; за автори се сочат Фридрих Хебел, Кристоф фон Шмид, Лудвиг Тик и др. В изследване на Мила Кръстева (сп. „Страница“, 2002, № 2, с. 97–103) се посочва още една пиеса, играна в Пловдив през 60-те години на XIX в.
Става дума за едноактната комедия „Малаков“ от Петко Р. Славейков. – б.р.
5
Днес се произнася Душо Хаджидеков – б.р.
3
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месец декември 1866 г. само до м. май 1868 г. …… Ако помня добре, във време на първото ми
учителствуване в Пловдив в салона на мъжкото училище се даде и първото представление
на „Геновева“. Артистите в случая бяха: Иван Ев. Гешов в ролята на графа, Ив. Ст. Гешов в
ролята на графинята, Илия Калев в ролята на Голос и малкият Богданчо Калчев в ролята на
малкия граф – детето. Играта, песните, детето граф и пещерата оставиха следи в душите
на всички ни и песента „Зигфриде, графе“ дълго, дълго време не престаяше да се пее във
всяка къща и приятно да се вълнува всяко българско сърце…“.
Поради увеличение числото на учащите се младежи наложило се да се построи със средствата на епархията ново училище, а от вградените на североизточния ъгъл на сградата две
каменни плочи6 се вижда, че е било завършено на 17 март 1868 година.
Обширният салон на втория етаж на това училище, наричано тогава „Жълтото училище“,
бил приспособен за сказки и в дъното отредена естрада, която служела и за сцена. През зимата
често се изнасяли в събота вечер сказки на разни теми, които редовно се посещавали от много
граждани, а също и от учениците на училището, приютени в пансиона на Пощанката и в тоя на
Радомирова. На тази сцена се давали и представления.

На вградените в стената каменни плочи на турски и български език е издълбан следният надпис: „По височайше съизволение на Н.Ц.В.
Султан Абдул-Азис хана основа ся това народно средоточно училище с помощта на родолюбивите българи по пловдивската област.
1868, марта 17“.

6
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1874/1875 година
Сцената повдига патриотичния дух
Така през зимата на 1874/1875 г. под ръководството на учителите и с участието на някои
от тях и това на граждани са били представени следните пиеси: „Разбойници“7 от Шилера,
„Скъперникът“8 от Молиер, „Геновева“, „Смъртта на княз Потемкин“9 и „Велизарий“10. Дейно
участие в тия представления вземал учителят Караджов11 (руски възпитаник) и като актьор, и
като режисьор.
За удивление е обстоятелството, че главна сила в тази любителска група винаги е бил Кочо
Кундураджията12, известен под името Кочо Честеменски, от Перущица – същият, който в 1876 г.
загина геройски в черквата на селото като главатар на въстанието. За него тогавашният ученик
от Епархийското училище Благоя Димитров в „Пловдивски спомени от 1874-75-76 г.“ (в. „Мир“
от 1 август 1901 г.) пише:
„След едно представление, дето Кочо се бе особено отличил, Васил Попович в двора на
пансиона ми каза, че ако Кочо би бил в Москва, той щеше да бъде първият артист в
императорските театри“. Като характеристика за него същият казва: „Той бе
просто кърпач на обуща (кърпил съм у него обущата си) и бе напълно неграмотен
човек. Играните от него роли му биваха четени при кърпежа от други. Между четците
му беше и Петко Машев, тогава учител в махала Мараш. Кочо нямаше внушителна

7
8
9
10
11
12

„Разбойници“ – драма в пет действия от Фридрих Шилер – б.р.
„Скъперникът“ – комедия в пет действия от Жан-Батист Молиер – б.р.
„Смъртта на княз Потемкин“ – драма (превел А.П.Шопов от издание на гръцки език) – б.р.
„Велизарий“ – драма в две действия от Х. Траудцен – б.р.
Григор Караджов – преподавател в Пловдивската мъжка гимназия – б.р.
Прозвището Кундураджията се среща също във формата Кундурджията и означава Обущаря – б.р.
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външност: беше дребен на ръст и как се случи, че и жена му, и детето му бяха също
така като него дребни. Но в това дребно създание се криеше велик дух“.

За този изключителен талант Захари Стоянов в своите „Записки по българските въстания“
заявява:
„Силен подтик са били така също в нашето самосъзнание театралните представления на отечеството ни, които възникнаха, ако помним добре, в 1868 година и найнапред се даде „Многострадална Геновева“. Бедната Геновева. Колко невинни сълзи е
проляла тя, колко нощи е бивала наред след представлението предмет на домашни
разговори. След „Многострадална Геновева“ идат драмите на покойния Добри Войников, драмите на В. Друмева, „Изгубена Станка“13 на Блъскова и пр. Първите – такива и
онакива, но ние смело можем да кажем, че те възпитаха бъдещите наши борци за свободата, те им вдъхнаха идея за юначни подвизи. Ние познавахме лично мнозина, в числото на които влиза перущенският герой Кочо Честеменски и които станаха патриоти от сцената на представленията“.

Тия любителски представления под ръководството и с участието на учители, някои от
които са се учили в Русия, макар и примитивни, все пак са имали характерни отражения и били
отпечатък на зародилото се театрално дело в следващите две-три десетилетия след Освобождението.
За тия давани от време на време представления турските власти не са препятствали; за
тях е била достатъчна гаранция името на някои от познатите тям български първенци. Всякога
навреме уведомявани, но всякога от тяхна страна е присъствал представител. Оповестяването
за деня на представлението е ставало негласно – от уста на уста и от амвона на черковата. Посетителите не са били обезпокоявани от полицията.

13

18

„Изгубена Станка“ – драма в пет действия; драматизация на Богдан Манчев по едноименната повест на Илия Блъсков – б.р.

Настъпилите през пролетта на 1876 г. кървави събития и последвалата от това засилена
полицейска бдителност и поголовна жестокост правят немислима по-нататъшната учебна и
театрална дейност.
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1879/1880 година
Перипетиите на „Иванко“: пориви, пречки, триумф
Освобождението на България (1878 г.) събужда сподавяни дотогава духовни въжделения
и стихийно се подемат всякакви прояви на обществен и културен живот. Със съдействието и
упътването на ръководните руски окупационни власти всички отрасли на държавното управление в новата свободна държава са учредени и функционират. Започва спокоен свободен
живот с бърз икономически подем.
Руссите14, чието гостуване става продължително (около две години), са свикнали с културен
живот и чувствуват нуждата от духовна наслада, каквато намират в театъра. Те първи взимат
почина и турят началото на българския театър след Освобождението. Първата дадена от тях
пиеса е „Горе от ума“15, в която участва местният руски елит. Издавания по онова време в
Пловдив вестник „Марица“ бърза да стане отзив на това радостно събитие и в бр. 52 от 26
януари 1879 г. оповестява:
„Слуша ли, че във вторник вечер, на 30-и януарий, имало да се представи в залата на
Българското реално училище комедията от Грибоедова „Горе от ума“. В това представление, нагласено от господарката Столипина16 в полза на градските сиропиталище и болница, щели да играят роли Столипина, княз Церетелев17 и други лични люде.
Всичко това е нагодено така, щото да се даде колкото се може блясък на тая весела
Русси – руснаци; изписването копира правописа на думата в руския език – б.р.
„Горе от ума“ – от руски: „От ума си тегли“ – комедия в четири действия от Ал. Грибоедов – б.р.
16
Наталия Горчакова – съпруга на ген. Аркадий Столипин, временен генерал-губернатор на Източна Румелия (1878-1879). По инициатива на двамата са събрани средства за първото пловдивско сиропиталище, в което са настанени деца, останали без родители през Априлското въстание (1876 ) и Руско-турската война (1877-1878). Ген. Столипин и съпругата му лично са играли на сцената в благотворителни
представления – б.р.
17
княз Андрей Церетелев – генерален консул на Русия в Пловдив (1878-1882); участник в международната комисия, която съставя Органическия устав на Източна Румелия – б.р.
14
15
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седянка, ние се надееме, че там много свят ще се навали, за да се развесели па още и да
стори едно добро. Слуша се, че и генерал Тотлебен, който беше и завчера в града ни,
пак щял да дойде тука за представлението18“.

Както избраната пиеса, така и датата на представянето � съвпадат с деня, определен за
честване в цяла Русия паметта на автора Грибоедов.
Насърчени от руското представление на „Горе от ума“ и подтикнати от национална
гордост, група български младежи, след дълги колебания и няколко събирания, решават
и те да дадат едно представление. При оскъдния тогава репертоар избрали пиесата
„Иванко“19.

В. „Марица“ бърза да разгласи това със следните няколко реда в брой 58 от 16 февруари
1879 г.:
„Много драго ни биде, като се научихме, че някои наши момци и девойки се готвили да
турят на сцена, за да представят драмата „Иванко, убийцата Асенов“20.

В още няколко заседания разпределили ролите. Тук обаче възникнали недоволства и
някои се отказали да участват. Станало нужда да се търсят други лица да ги заместят. В града
вече се заговорило за проектираното българско представление и любопитните го чакат с нетърпение, обаче не всички роли били още заети. Повод от това протакане взема в. „Марица“ и в
брой 60, 23 февруари 1879 г., пише:
„Мнозина се питат: къде остана българското представление, което се готвеше в
Пловдив и което наще21 гости (русите) с нетърпение очакват да видят?
ген. Едуард Тотлебен, прославен командир и герой от Руско-турската война, е присъствал – б.р.
„Иванко“ – „Иванко, убиецът на Асеня I“ от Васил Друмев е първият опит за създаване на оригинална българска драма; излиза от
печат през 1872 г., а премиерата на сцена е през 1875 г. – б.р.
20
„Иванко, убиецът на Асеня I“ – б.р.
21
Наще – остаряла форма на нашите – б.р.
18
19

21

Ние обнародваме това мнение, за да наумим ония, които бяха зели първоначинание22 да
уредят представлението, че еднаж захваната, тая работа не требува да се оставя.
Малката мъчнотия, която се е изпречила, лесно е да се изравни; стига да разберем, че
тоя род представления са за полза не само на зрителите, а и за представителите още
повече. Във всеки случай, след примера, който ни даде руското представление понапред, струва ли да се двоумим още?“.
Не след много време вероятно същата група руси приготвила и дала второ представление на 11 март 1879 г. За него в. „Марица“ в бр. 66, 16 март 1879 г., в отдел „Разни
новини“, отбелязва:
„По покана на генерала Столипина завчера – в неделя вечер, някои руски девойки и офицери сториха добро та представиха в залата на Българското училище руската комедия „Женитба“23 в полза на сиропиталището и болницата, за които се грижи Благотворителното женско дружество. Българската публика в града ни е твърде благодарна
на онези, които се потрудиха да є нагодят такъв весел и приятен вечер. Но кога ли
щат да се отплатят и нашите девойки и момци барем с едно представление, за което
от толкова си време става дума?“.

Идеята за него е възникнала още през есента на 1878 г., но всички опити да се реализира
били осуетявани от ред пречки, особено тая за женските роли. Всичкият ентусиазъм пред тоя
„камен преткновение“24 е изчезвал и е настъпвало продължително затишие. Така и сега лятото
минава в бездействие и едва през есента наново се подема желанието и започват усилията да
се продължи работата. Местните вестници я насърчават, държат в течение гражданите, чието
любопитство и желание да видят българско представление расте все повече.
Така в. „Народний глас“, бр. 26, 22 октомври 1879 г., известява:
22
23
24
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Първоначинание – първи биха взели начинание – б.р.
„Женитба“ – комедия в две действия и една сцена от Николай В. Гогол – б.р.
камен преткновение – русизъм, означаващ препятствие (от камень преткновения); идва от лат. petra scandali, lapis offensionis – б.р.

„Научаваме се, че някои младежи зели инициативата да приготвят едно представление, което ще се даде в полза на сиропиталището. Те щели да имат тия дни събрание,
в което ще се разпоредят ролите. Доколкото ни е известно, пиесата, която се има
предвид да се играе, ще бъде хубавата драма на В. Друмев „Иванко, убиецът на Асеня“.
Да се надеем, че предначинателите не ще оставят да пропадне във водата мисълта
им, както това стана лани. Три от учителките на тукашното класно девическо училище приеха да земат женските роли“.

Най-после ролите били окончателно заети и разучени. Историческите костюми – дадени
да се шият, датата на представлението определена – Коледа, 25 декември 1879 година. Не било
лесно да се оправят с кройката и формата на непознатите тям дотогава исторически костюми и
затова не могло да се даде на определената дата. За нещастие поради „семейна печал“ изпълнителят на ролята на Иванко отказал да участва и репетициите били преустановени. Тая нова
пречка разочаровала инициаторите.
По този случай в. „Народний глас“ в бр. 47, 4 януари 1880 г., бърза да ги окуражи:
„Ако някои малки препятствия са се посрещнали, те с твърде малко постоянство и
корава воля могат да се отстранят. Съветваме прочее господата, които са почнали
делото, да се опитат още веднъж и то толкова повече, защото, както се научаваме,
две госпожици учителки приели да играят женските роли на тая драма и то ще е
добър случай да се покаже на нашите пловдивски граждани, че нищо не вреди, ако и
женский пол почне да зима участие в подобни предприятия. Ние не можем да не похвалим госпожиците учителки за готовността, която те са показали в приеманието и
изучаванието на ролите си. Не ще дума, че ако половината готовност покажат и младежите, делото щеше досега да е извършено“.

По същия случай в. „Марица“, бр. 152 от 15 януари 1880 г., съобщава:
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„Научаваме се, че ролите на драмата „Иванко“, която някои наши пловдивски младежи
са се наканили да представят, са разпределени вече, с изключение само на главната –
на Иванко, тя била се зела от едного, който после се бил принудил да я остави по причина на домашна печал. Вчера имаше надежда, че и за нея щеше да се намери способно
лице, затова и снощи актьорите се готвеха вече да имат първа репетиция. Ние се
надеем, че тоя път те ще сполучат да дадат толкоз пъти обещаната в нашия град
драма на г-на В. Друмева“.

В. „Народен глас“, бр. 50, 15 януари 1880 г., обяснява:
„Преди няколко седмици българете от Пловдив се готвеха да представят трагедията „Иванко, убиецът на Асеня“. По причини тям известни те не можаха да я приготвят за 25 декември, времето, което бяха определили. Сега те пак са се заели за това
представление и мислят да представят тая драма на 19 того“. Представлението
обаче се отложило.

Най-после, след едногодишни родилни мъки, на 23 януари 1880 година, сряда вечер,
драмата „Иванко“ се явила на сцената на Реалното училище (Жълтото училище). За изнасянето
на пиесата в. „Марица“, бр. 155, 25 януари 1880 г., коментира:
„В сряда вечер се представи в реалното училище г-н Друмевата драма „Иванко, убиецът на Асеня“ в полза на сиропиталището. Изпродаванието на входните билети и
връщането на мнозина, които не бяха сполучили да се снабдят по от рано, са един
хубав факт на ревността, която често показва пловдивската публика към благодетелните учреждения, а особено когато това става чрез развеселителен канал. Тази
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вечер присътствуваше Н.С. Князът25, всичките почти г-да директори26, Секретарят
на Генералното в града ни руско констулство г-н Изволски, Елинският консул г-н
Маталас и други по-низки чиновници и офицери. Колкото за успеха, с който г-ци актрисите и г-да актьорите представиха пиесата, можеха да се направят няколко бележки,
ако да не знаехме условията, под които стават подобни предприятия у нас.
Щеше да бъде голяма безправда да вземем за основа едно европейско театро и да правим
критики въз нашите представления. Но като оставим настрана малките погрешки,
които биха могли за втори път да не съществуват, ролите се играха доволно сполучливо. Драго беше на зрителите да гледат живите и свободни действия както на актьорите, тъй и на актрисите. И кой би могъл да очаква нещо по-сполучливо от тем, от
които мнозина първи път се явяват на сцената, които са имали толкоз малко време за
приготовление и които имат други свои частни работи? Ако вземе человек всичко туй
в съображение, то трябва от сърце да се радва, че в нашето общество се проявляват
способности, за които едвам ли бихме могли да се надяваме. Напълно сме убедени, че
начинателите на това толкоз благородно дело правят големи пожертвувания от своя
страна, но нужно е да се представи още 3-4 пъти, за което нека бъдат уверени, че всякога ще имат зрители не по-малко отколкото миналата сряда“.
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Н.С. Князът – Негово Сиятелство Князът – става дума за Александър (Алеко) Богориди, първия Главен управител на автономната област
Източна Румелия (1879-1884); длъжността му е известна още и като генерал-губернатор – б.р.
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Директорите – членовете на Директората на Източна Румелия, правителството на автономната област, в което влизат главният секретар (който е и директор на вътрешните работи), директорите на останалите 4 дирекции (на финансите, на земеделието, търговията и
общите сгради, на правосъдието и на просвещението), началникът на милицията и жандармерията – б.р.
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По-подробни сведения и критични бележки дава в. „Народний глас“, бр. 53, 25 януари
1880 г.:
„Както знае почитаемата публика, представлението на драмата „Иванко, убиецът на
Асеня“, подир толкова мъчнотии и препятствия се беше определило за в сряда, 23
того, вечерта в 8½ часът по европейски в Главното българско училище. На определеното време всички ония, които бяха побързали да си купят входни билети, се стекоха
в училището и заеха местата според нумерото, което билета им носеше. Сцената,
благодарение на трудовете на г-на П. Аврадалиев и на помощта и съдействието на
двамата господа от театралната в града ни гръцка трупа, беше много добре направена. Някои от по-знаменитите ни гости бяха г-да Изволски и Маталас – първий временно испълняющ длъжностите на Руский консул в града, а вторий почитаемий Гръцки
вицеконсул в града ни, и членовете от директорското тяло. Офицерите, распръснати тук там в салона, с добре наредените си униформи, пъстряха обществото.
Всичко беше готово. Но „Защо – питаха едни – представлението не почва?“. „Защото
– отговаряха други – чакат Главний управител.“ Докато тия разговори и размишления
продължаваха, ето че музиката засвири приятний на българското ухо марш „Шуми
Марица“ и Негова Светлост, придружен от свитата си, влезе в залата. Всички станаха на крака и го поздравиха. Тогава му се показа място, което беше определено за
него. Нямаше вече защо да чакат. Музиката спря. Завесата се вдигна и представлението, което всички чакаха с нетърпение, почна.
Без да се впущаме да критикуваме представлението, за което ний нямаме претенции,
ще кажем, че актьорите бяха доста добре избрани, ролите – добре научени и доста
добре представени. Никой не можеше да не захвали начина, по който Исак представи
ролята си на севастократор, архонт на непобедимите гръцки легиони, добър представител на прочютий си народ, на славното си племе. Всички почти актьори представиха добре ролите. Без изключение, разбира се, на храбрий Драгни и умний и безстрашлив Михо.

26

Тристатех билети, които бяха се напечатали, се бяха изпродали всички, а и много
посетители имаше, които по причина, че нямаше билети, за да си купят, бяха принудени да се върнат назад. Всичко това показва голямото желание, което българите и
някои от чужденците имат, за да помогнат на богоугодното и благотворително
онова учреждение, в полза на което се даде това представление. Наконец27, като вземем под внимание театралната неопитност на повечето от актьорите и препятствията, които те срещнаха в това си свято дело, смело можем каза, че представлението сполучи много по-добре отколкото се очакваше.
В заключение не можем да не благодарим крайно на театралната гръцка трупа в Пловдив, задето има добрината да ни заеме дрехите, без които представлението не
можеше стана, и на двамата господа от тая трупа частно за трудовете, които положиха за украшението и нарежданието на сцената. Ето, дело достойно за похвала и
поддържание“.

Това царствено представление, невиждано дотогава от местните българи, произвело
толкова силно впечатление, че целият град заговорил. Тия от зрителите, които присъствали,
пожелали да гледат и втори, и трети път, да се любуват на пъстрите велможки облекла. Общ бил
повикът на преса и граждани да се повтори „Иванко“.
След една седмица се представя за втори път, като се разгласява с обява във в. „Марица,
бр. 156, 29 януари 1880 г. В същия ден в. „Народний глас“, бр. 54, обявява:
„Утре вечер, по желанието на публиката, ще се даде вторий път представлението на
„Иванко“. Тоя път актьорите ще носят нови дрехи, съвсем различни от първите –
такива, каквито се полага да са носили българите във време на Асеновото царуване.
Надеем се, че и тоя път ще има достатъчно число посетители“.

След това в. „Марица“ в бр. 157, 1 февруари 1880 г., отбелязва:
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Наконец – русизъм, означаващ накрая – б.р.
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„Голямото стечение на народ в Българското централно училище, гдето се представи
драмата, показват добрия успех, който има̀ първото представление на „Иванко“. Но
който от почитаемите ни пловдивски читатели има̀ щастието да се снабди овреме
с входен билет и да присъства в представлението, няма да не се радва заедно с нас за
неочаквания опит, който г-ци актрисите и г-да актьорите очевидно са придобили
след първото представление на „Иванко“. Надееме се, че г-да актьорите на „Иванко“,
като се съобразяват с желанието на пловдивчани и имат предвид благодетелната
цел, за която жертват от минутите на почивката си, за да доставят на сънародниците си удоволствието да видят между друго да напредва у българите и театралното изкуство, не ще пощадят ни спокойствието, ни скъпоценното си време, за да
представят не само „Иванко“ още няколко пъти, но и други още някакви народни
драми, от които наший народ при всичката си литературна бедност не е лишен.
Ний би пренебрегнали една голяма длъжност, ако не поблагодарим особено на г-ците,
които представляват Мария и Тодорка, добрите репетиции на които преди представлението накараха актьорите да се засрамят от них и да се постараят да не останат
по-назад.
Трудовете и губенето на време, които тези госпожици са показали за една такава цел,
ще ги възнаградят, мислим, с това, че те са най-голямата причина гдето няколко стотин рубли влязоха в касата на пловдивското сиропиталище.
Ний не желаем да смутим скромността на тези две госпожици със съобщаването на
имената им, но като знаем, че тези редове ще попаднат под техний поглед, изразяваме най-искрените си сърадвания и надеждата, че те, снабдени с такива способности, всякога ще притичат със съдействието си при всяка драма, която има да се
представи в полза на сиропиталището, заведение, което се ползва с изключителното
покровителство на красний�28 пол.
28
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Красний – от руски, поетично: прекрасен – б.р.

Ний, като изпълнители на желанието на пловдивското общество, няма друго да притурим върху „Иванко“, освен че от всички се очаква с нетърпение и трето представление“.

По същия случай и в. „Народний глас“, бр. 55, 1 февруари 1880 г., коментира:
„Тоя път разликата беше, че дрехите не бяха същите както първий път, заемени от
гръцката театрална трупа, която се намира у града ни, но съвсем нови и преобразени
горе-долу на старобългарский вкус. Като се вземат във внимание всичките пречки,
неопитността на актьорите, въобще може се каза, че всички без изключение играха
ролите си задоволително и на цяло тия млади dilettanti29 предоставиха тоя път драмата така, щото всякой, който е присъствал първий път, непременно можеше да
забележи доста улучшения30 в много отношения. Ний насърчаме господата, които
представиха вече два пъти тая драма, и ги съветваме да не оставят тук своята деятелност в това.
Едно нещо само желаем да забележим и то никак не се отнасяше до актьорите, а до
настоятелите – до ония именно, които се разпореждаха с настаняванието на присъствующите. Ний мислим, че едничката цел на едно такова предприятие не е само да
се земат колкото се може най-много рубли, но че трябва малко да се обръща внимание
и на спокойствието на присъствующите, защото, най-после, и колкото да е интересно представлението, при такава навалица и теснота, при такъв смесен и тежък
въздух, представлението изгубва своята си привлекателност, а не бе мъчно да се
задоволеха посетителите, като се разпродадоха само толкова билети, за колкото
има място да стоят спокойно и без никакво отеснение“.

29
30

Dilettanti – от италиански: аматьори, любители – б.р.
Улучшения – русизъм, означаващ подобрения – б.р.
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Представянето на пиесата „Иванко“ е рядко културно събитие за Пловдив. За него говорят
всички. Общи са повикът и желанието да го гледат дваж и триж. Билетите просто се разграбват
и скърбят тия, които не могат да се вредят по-отрано. Затова пиесата се дава за трети път на 9
февруари в полза на сиропиталището.
Наскоро след това същата група любители е изнесла в края на м. февруари 1880 г. в салона
на Св. Троическото училище две представления, за които в. „Марица“, бр. 166, 4 март 1880 г.,
пише:
„Миналата седмица се представиха на два пъти драмата „Смъртта на княз Потемкин“ и комедията „Насила оженване“31 в полза на Св. Троическото училище. Както в
първото, тъй и във второто зрителите останаха твърде задоволени, особено от
сполучено играната Молиерова комедия“.
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„Насила оженване“ – комедия в 2 действия (1873) от Жан-Батист Молиер, но през 1894 г. в Пловдив е играна като едноактна – б.р.

1931/1932 година
Екипът от артисти и технически работници се увеличава;
стартира Театърът на младите
Значително подобреното материално положение на общинския театър дава вече пълна
възможност да се увеличи съставът до възможния максимум и с установен бюджет, управляван
от общинската власт, да се подобри и осигури материалното положение на персонала. Благодарение на това числото на кандидатите се увеличи и даде възможност да се прави прецизен
подбор.
Състав на театъра за сезона
Име

Длъжност

Име

Длъжност

Тачо Танев
Владимир Илински
Иван Куманов
Никола Икономов
Михаил Танев
Ана Георгиева
Итко Стоянов

режисьор
пом.-режисьор
артист
---„-----„--актриса
---„---

Пена Икономова
Олга Петрова
Веса Куманова
Надя Илкова
София Филипова
Славейка Карамихайлова
Стоян Пашев

актриса
---„-----„--стажант
---„-----„--помощник
театр. майстор

Георги Миятев
Иван Георгиев
Георги Громов

---„-----„-----„---

Спас Генов
Христо Стоянов
Анастасия Груева

работник
работник
шивачка
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Любен Георгиев
Иван Бакалов
Георги Асенов

---„-----„--инспециент
(пом.-режисьор)

Елена Иванова
Стефан Машев
Изидор Теофилов

чистачка
афишар
чистач

Димитър Бакалов
Никола Узунов
Григорий Бирюков

артист
стажант
театр. майстор

Кирил Христев
Симеон Абрамович
Ленчо Георгиев

Борис Яковлев
Тодор Обретенов

реквизитор
електричар

Стоян Николов

работник
касиер
билетопродавач
суфльор

Подготвителната работа започна в първите дни на август.
За откриване на сезона е определена пиесата „Пролетен лъч“, драма в 3 действия и епилог
от българския писател Илия Енчев, с участието в главната роля на актрисата от Народния театър
Невена Буюклиева. Това стана на 3 октомври 1931 г. с препълнен салон от отбрана публика.
Участват: Невена Буюклиева (от Народния театър), Веса Куманова, Пенка Икономова, Соня
Филипова, Надя Илкова, Славейка Карамихайлова, Михаил Танев, Иван Куманов, Иван Георгиев, Итко Стоянов, Любен Георгиев, Георги Громов, Иван Бакалов, Николай Узунов, Георги
Асенов и Димитър Бакалов. Свири театрален оркестър. Цени обикновени – от 10 до 45 лв.
„Г-ца Буюклиева пожъна голям успех в пиесата „Пролетен лъч“, с която се откри театралният сезон. Публиката сърдечно аплодира голямата артистка. На автора Енчев
бе направена овация.“ (в.„Юг“, бр. 3823 от 6 октомври 1931 г.)
„Интересен и добре премислен сюжет. Има логичност в развитието на идеята.
Високи, строги мисли – мисли на проповедник. Езикът сдържан, също строг, морално
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сдържан, даже повече от този на Библията. Много девствен и тогава, когато майката се упреква в своя минал живот, животът на шум, разгул и пустословие.
Първото действие е лишено от действие. То е един монотонен разговор без драматичност. Разказ. Внезапното завръщане на Богдана, сина, от учението в Германия
наистина е неясно и слабо мотивирано. Избива на сантименталност. Копнежът на
майката е естествен, мил, гальовен. Но по-скоро у майката трябва да се роди копнеж,
влечение към изоставена някога рожба, със сила, нерви и тиха тревога да се роди майчиното чувство. Дадено е красиво, възвишено, но децата обичат тези, с които са
свикнали. Тук нямаме школувано синовно чувство. Бърсалката на времето – 20 години,
е заличило образа на майката, защото го е нямало у 2-годишното дете. Другото е от
книгите без плът и сок.
Второто действие има драматичност.
Само че, нашите поети не са тъй пусти. Даденото е карикатура на нашите поети.
Мисля, че те днес са по-културни, по-дълбоки, макар може би жертва на интриги,
завист и пр.
Третото действие буди психологически интерес. Тук авторът измъчва много своята
героиня. Не упреквам, а констатирам. Самообвинението е тъй дълго и страшно, че
една друга актриса, не от ранга на Буюклиева, не би го изнесла с разнообразие и модулация на гласа и жеста.
И наистина, трябва да се поздравят артистите, че дадоха една блестяща игра и
постигнаха един пълен ансамбъл. Център в играта имаха Буюклиева и Ив. Бакалов и
хубаво, много хубаво и мило играха. Великолепно начало: добра игра и пълен салон.“
(в.„Юг“, бр. 3825 от 8 октомври 1931 г.)

На 6 октомври общинският театър представи премиерно „Сребърната кутия“, пиеса в 3
действия от Джон Голсуърти. Една приятна изненада за пловдивската театрална публика беше
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дебютът на новия режисьор г-н Илински в тая пиеса. За играта на актьорите рецензията на в.
„Победа“, бр. 500 от 10 октомври 1931 г., казва:
„Над всички беше г-н Громов. Неговият Джойс, работник, не може да се забрави дълго
след спущане на завесата. Един истински живот, който с модулацията на своя подходящ тембър изгражда челичения555 образ на непримирим борец. И най-малките подробности в ролята му бяха носители на искреност, разбиране и дълбочина. […]
С изключение на Ив. Куманов в ролята на лорд Джек Бартвин и г-жа Ана Георгиева –
г-жа Джойс, държанието на някои от останалите актьори бе една провокация, ако не
подигравка. Повечкото старание на актьорите ще им даде възможност да си извоюват повече кредити у зрителите, за които нищо не остава скрито. Режисурата е
точна и характерна, с много живот и проникване в сериозността на пиесата“.

На 13, 14 и 15 октомври – премиера „Тит“ („Разрушителят на Ерусалим“), историческа
драма в 5 действия от Арвил, Ернефелд, с участието на артиста от Народния театър Никола
Икономов. Специален балет с балет-майстора Анастас Петров и примабалерината Надя Винарова от Народната опера.
На 20 октомври – премиера „Бедността не е порок“, комедия в 3 действия от А. Н.
Островски, с участието на Кр. Сарафов. Специални костюми, руски танц, хор и оркестър. Рецензентът на в. „Победа“ коментира:
„Пиесата се изнася много добре. Разбира се, има моменти, когато проличава „играта“
на вънкашните лица – наети актьори, но за това, ако трябва да се вика някой, те са
авторите на формулата „Пловдив няма нужда от голям актьорски ансамбъл“. Нека те
берат греха на всички дефекти от това естество.
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Челичен – остаряло: стоманен, железен – б.р..
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Познанствата на режисьора г-н Илински върху живота на довоенна Русия са приложени тук до най-малките подробности. Етнографските особености са пълни с блясък
и убедителност.
За играта на г-н Кр. Сарафов може да се каже само хубаво. Рядко сме виждали един
истински артист на нашата сцена с този мащаб на културна и художествена ерудиция. Всяка мимика, всяка гънка на лицето му е на място, е една мисъл с голямо значение.
Г. Громов в ролята на Коршунов бе на места пресилен. Особено гримът на лицето му бе
невъзможен и грешен в подочните сенки. Добри бяха г-жа Ана Георгиева в ролята на
майката Пелагия Егоровна, която е преследвана непрестанно от призрака на съдбата
на дъщеря є, и г-жа В. Куманова – Анна Иванова, младата вдовица, която още е пълна с
чара на неизживяна съпружеска нега. Иван Бакалов като Митя струва ни се е също
така нервен, както и в Богдан от „Пролетен лъч“, както и в малките роли от „Сребърната кутия“ и „Тит“. Нужно е повече углъбяване без маниерничене, със самообладание.
В това отношение М. Танев – Гриша Разлюляев – е незаменим. Ето едно весело сърце,
което отстъпва и собствената си любов, за да угоди на истината, която не остава
скрита за него, за пияния, за глупавия Гриша. Не! Той доказа, че има голямо сърце, поголямо е дори и от това на Митя. Тази роля на г-н Танев е един хубав и сполучлив образец. Иван Куманов като Гордей Тарцов бе горд и студен, но това като че му пречеше
да се приобщи към общата радост. У него чувствата се движеха по привидността без
необходимото углъбяване.
Пиесата „Бедността не е порок“ трябва да се види от повече посетители. От нея
може да се научи много. Хегел“ („Победа“, бр. 513 от 25 октомври 1931 г.)

На 31 октомври – премиера „Мечта-любов“, пиеса в 3 действия от А. И. Косиротов, с участието на артистката от Народния театър Н. Буюклиева. На 21 ноември – премиера „Майка“,
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комедия в 3 действия от Дарио Никодеми, с участието на артистите от Народния театър Марта
Попова и Н. Икономов. Във в. „Победа“, бр. 540 от 26 ноември 1931 г., рецензентът Хегел пише:
„Над всичко това и играта на актьорите, пълна с вяра и старание. И те сполучиха да
ни завладеят, да ни трогнат до сълзи… […] Изобщо, пиесата се изнесе със завиден
успех“.

Продължава се с премиерите: на 24 ноември – „Свекърва“, комедия в 3 действия от Антон
Страшимиров, която се представи по случай 60-годишния му юбилей в негово присъствие; на 5
декември – „Потоп“, пиеса в 3 действия от Хенинг Бергер, с участието на артиста от Народния
театър Н. Икономов; на 15, 16 и 17 декември – „Вечното перо“, комедия в 3 действия от Ладислав
Федор. За последната в. „Победа“ се отзова в бр. 562, 22 декември 1931 г., така:
„Пиесата е едно прекрасно огледало, в което се отражава образът на днешното европейско семейство. Трагедията на ревността – този бодил, който всякога намира
място под брачното ложе, прониква в кръговете на преиначена порядъчност, където
културата на съпруга се мери с качеството му да не вижда измяната на съпругата.
Изобличени с тази светлина върху плоскостта на общественото благоприличие,
героите от „Вечното перо“ не са по-малко жалки от всички членове на фамозната
организация за уреждане на благотворителни журфикси556 и приемни часове.
Комедията се движи бързо, без запъване, с едно увлечение на актьорите, което безспорно придава много за доброто изнасяне на комедията. Ролите са добре заучени“.

На януари 1932 г. за първи път – „Адвокатът и розите“, пиеса в 3 действия от Георг
Пшилявски, превела Дора Габе.
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Журфикс – гостуване и забава в тесен кръг, в домашна обстановка – б.р.
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На 7 януари, първи ден на Коледа – премиера „Престъпление и наказание“ по романа на
Достоевски. Като прави психологичен анализ на Разколников, ето какво пише критикът на в.
„Победа“ за изпълнителя на тая роля от г-н М. Танев:
„От почит към великия писател ще трябва да отбележим, че въпреки многото и добри
старания на актьора, героят на Достоевски биде доста променен и осакатен. Макар
и без физическите данни, на г-н Танев не липсва чувство и интуиция да се домогне до
духовния облик на своя двойник.
Вниманието му обаче е било насочено към постигане на външни сценични ефекти.
Излишни бяха пресилените вълнения и жестикулации, защото Разколников е аристократ по дух. Неговият живот е дълбок, подмолен и деликатен. Думите и средствата
му са отмерени, не евтини. От г-н Танева, нагърбен с тая тежка задача, не бива повече
да искаме. И може би неблагоразумието се пада повече томува, който е имал идеята да
сниши Достоевски до степента на една провинциална сцена. Не бива да се правят
експерименти със сложните и „проклетите“ въпроси на духа.
Или ще е Достоевски, или никак. Средният е сигурно карикатурен. […] Така или иначе,
нам ни се струва, че в изнасянето липсват задълбочаването и духът на пиесата, превърната на обикновена криминална история. В. Христев“ (в. „Победа“, бр. 577 от 12
януари 1932 г.)

На 29 януари – премиера „Приютът на Магдалина“, комедия в 3 действия, превел Георги
Миятев, а на 18 февруари – „Любовта на студента“, пиеса в 4 действия от Леонид Андреев. На
27 и 28 февруари 1932 г. – премиера „Тримата близнаци“, комедия в 3 действия от Карл Матен.
„След нещастното поставяне на „Студентска любов“, за която се изказаха не малко
съжалителни недоумения, ние сме изненадани с още една „комедия“. Наистина, комичното в „Тримата близнаци“ е обратно пропорционално на трагичното в управата на
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общинския театър, което мислим се крие единствената вина за липсата въобще на
какъв да е репертоар в общинския театър.
С изключение на 2-3 пиеси, чиито успехи на времето отбелязахме, всичко останало е
случайно или така наречено „обрано от лозето след гроздобера“. Тая комедия още
преди 3-4 години обиколи почти всички провинциални паланки на страната, днес ни се
поднася като горчив хап след дълго и мъчително боледуване на театралния репертоар.
Ние още си спомняме обявения репертоар от директор-режисьора г-н Т. Танев в началото на сезона и неволно го съпоставяме с изнесеното досега. Остава един плюс. Това
е дръзката подигравка и с театралната публика, която се залъгва с „Тримата близнаци“, „Любовта на студента“, „Адвоката и розите“ и др.
Големите имена останаха една суетна и много добре скроена реклама. Да умееш да
гъделичкаш общественото внимание не е лесна работа. За това се искат качества,
каквито не всеки може да има. Така е у нас във всички области на човешката кулутра
и цивилизация.
Барометърът на негодуванието у постоянната публика се отрази чувствително
върху касовите сборове. Тези последните се уравновесиха донякъде с бързото нарастване на премиерите – за един месец три.
Най-интересното в „Тримата близнаци“ е появяването на г-ца Н. Илкова в ролята на
графиня Гослау. Нейната заразителна свежест, която на места едва се побираше в
рамките на една строго възпитана графиня, беше приятно и завладяваше.
Г-ца Илкова успя да покори вниманието на публиката, която от благодарност є прощаваше неволните грешки, а такива имаше доста. […]
Останалите актьори бяха добри. Хегел“ (в. „Победа“, бр. 619 от 2 март 1932 г.)
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На 12 и 13 март се състоя премиерата на „Снежна буря“557, трагедия в 3 действия от съветския автор Дмитрий Шчеглов, като втората вечер участваха артистите от Народния театър Марта
Попова и Н. Икономов. По този повод рецензентът на в. „Победа“ писа:
„Безспорно, пиеса пълна с драматизъм и сила. Представете си: безбрежни сибирски
снежни степи, той, тя и третият. Пълно пленничество – с тримата сграбчени врагове. Скърцат зъбите им от любов и омраза. Сълзите текат безнадеждно, а по лицата
им дращи с нокти призракът на глада и на студената смърт!
Нещо Стриндберговско! И колко по-голяма би била художествената стойност на пиесата, ако борбата на тримата бе изнесена на почвата на чисто духовната трагедия.
Така пиесата би се освободила много от грубия материален елемент, който, въпреки
качествата є, нарежда я в строя на партийната литература.
Г-жа Марта Попова със свойствената си лекота на школувана артистка, майсторски
нарисува типа на американката Олан, тая лека годеница, която умее да предпочете
силните мъже, но която не заменя бельото и одеколона си, дори и за любов към силния
Владимир. Инженер Хенри – г-н Громов, създаде внушителен и монументален образ на
непригодния в живота, но любящ янки. Г-н М. Танев дава един верен и вдъхновен революционер. Чувство на повишен ентусиазъм те облъхва, когато виждаш на сцената
самоуверения и силен Владимир, който спокойно махва с ръка над любовното си чувство пред силата на своя дълг и политическо убеждение.
Съдейки обаче по слабото последно посещение, пиесата „Снежна буря“ не се радва на
завиден успех, защото, да си признаем, голяма част от театралната ни публика, не е
сторонница558 на силните революционни усещания. Пък и защо ще смущава сънищата
си с тревожните изстрели от степта?“ (в. „Победа“, бр. 630 от 16 март 1932 г.)
557
558

Известна и със заглавието “Бялата смърт“ – б.р.
Сторонница – русизъм, означаващ привърженичка, последователка – б.р.
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На 16 и 17 март 1932 г. – премиера „Харун ал Рашид“, ориенталска драма в 8 картини от
полския автор Януш Макарчик. Специален музикален съпровод. Свири театралният оркестър.
Пълен балет и солови танци с участието на г-ци и г-н Несторови.
„Г-н Громов изгражда един много сполучлив и силен Харун ал Рашид. Внушителната му
халифска осанка и богатите му гласови данни покриха, може да се каже, без остатък
образа на Харуна. Върху вярната линия на изграждането лъщят само няколко малки
петна. Любовните му призиви към Аббаза някъде звучат много подчертани – оставят
впечатление на измъчващ и дразнещ вопъл. Г-н Громов напоследък подчертава качествата на артист с много възможности, който поради режисьорски съображения пролежа на сянка няколко години. […]
Аббаза – г-жа В. Куманова, остави един симпатичен и мил образ на горда принцеса с
поругана в душата любов.
Г-н М. Танев ни откри юначния Джафер вдъхновен и с темперамент, качество, което
щастливо го е повеждало през всички минали творящи образи. Сполучливи бяха и г-н
Куманов като велик везир; г-н Ит. Стоянов – дворцов поет, който в третото действие истински и постоянно разказва края на песента на ранения Джафер.
Декоративните ефекти са богато постигнати и наистина би се пренесъл човек за
моменти в Багдат, ако проточеното и жалко пеене на ходжата зад кулисите не наподобяват църковното пеене на някой неудачен православен псалт.“ (в. „Победа“, бр. 640
от 27 март 1932 г.)

На 26 и 27 март – премиера „Наполеон 1913 година“, комедия в 3 действия от Пол Арман.
Поставена е на нашата сцена от артиста на Народния театър Петко Атанасов, който играе главната роля на Тафар.
„Също както в „Топаз“, и тук комедийната форма е доведена до смешните граници на
фарса, без обаче да ги преминава и с това да руши цената си на художествено произве-
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дение. Само така Пол Арман е могъл да даде чрез комедията си едно чисто сатирично
изобличение на днешното време и нрави с техните най-нови пороци: партизанство,
корупция, борси, банкерски афери, надпрепускания подир златния телец, когато светът наоколо загива от криза и безработица.“ (в.„Победа“, бр. 640 от 27 март 1932 г.)
„Гастрольорът г-н П. Атанасов – Тафар, който и постави комедията, е разбрал добре
своята тежка и необикновена роля. Публиката се възхищаваше от интерпретацията
му. Може би един малък дефект, който пропълзява през цялата комедия, е неговото
„спокойствие“, с което той посреща всички „изненади“. Не е лесно да се разбере това,
макар и оригинално спокойствие, когато свободата на човека е застрашена. Една и
съща е плоскостта, на която е застанал Тафар и от която разиграва всички. Той не
слиза при тях и те не отиват при него. Може би трябваше да се подчертае с външно
впечатление една по-сериозна вътрешна тревога. Всички останали актьори допринесоха много за изнасянето на комедията.“ (в. „Победа“, бр. 643 от 31 март 1932 г.)

На 16 и 17 април – премиера „Великата любов“, духовита комедия в 3 действия от Раул
Ацерхаймер. За нея рецензентът на в. „Победа“ В. Христов даде следната оценка:
„Нещо, което прави впечатление, въпреки лошите условия, при които се изнася пиесата, е запазеният дух и стегнатата игра на участниците. Полупълният салон не
хвърля лошата си сянка върху жизнения тон и настроението им.
Много сполучливо изграждат ролите си г-жа Куманова като лековерна съпруга, г-н
Куманов – съпруг и търговец, г-н Громов – художник, ухажор, и г-н Л. Георгиев – втори
търговец. Няколко ласкави думи не зная дали са достатъчни да откупят много сполучливия добродушен и верен образ на търговеца, даден от г-н Любен Георгиев само с
няколко щрихи. И може би пропуснато е да се каже, че в нашия театър между малкото
ни театрални сили той е единственият талантлив и непосредствен комичен актьор“.
(в. „Победа“, бр. 666 от 28 април 1932 г.)
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В. „Борба“, бр. 3306 от 8 май 1932 г.
Градският театър. Общински или държавен?
„Напоследък от управата на държавния Народен театър се постави на разисквание
идеята за превръщане някои от по-солидните провинциални театри в клонове на
Народния театър. Варненският общински театър по решение на общинския съвет
ще влезе в тая комбинация. За целта е гласувана и една субсидия от 500 000 лв.
В същата комбинация се цели привличането и на Пловдивския общински театър. Едва
ли ще се намери някой, който да противопостави сериозни възражения срещу една
такава важна стъпка към затвърдяване и разширение кръгозорите на театралното
дело в Пловдив. Вън от съмнение е, че театралното дело в Пловдив е в упадък; за това
свидетелства твърде ослабналият интерес у публиката към нашенския храм на Мелпомена.
Не е виновна само общата криза за това явление. Причините са по-дълбоки и често
местни. Преди всичко лошото ръководство на театъра, лишено от здрав художествен усет. Директорът Т. Танев си позволи непростими грешки при рекрутирането на
артистичния състав и движим от лични сметки и настроения, постави театъра в
най-неизгодно положение по състав и разновидност на артистични сили.
Друга грешка, която се отрази гибелно върху сборовете на общинската каса, бе злополучната идея на директора да открие сезона с гостувания на артисти от Народния
театър. Публиката се приучи да вижда на нашата сцена именити артисти и когато,
по бюджетни невъзможности, тия гостувания бяха ограничени, театралният салон
започна да пустее… Тия и ред други грешки, както и лутанията при подбора на репертоара, убиха интереса у широката публика към градския театър и той, безспорно,
днес е в упадък.
Така че, когато е поставен за разрешение въпросът за създаване в Пловдив клон от
Народния театър, от голямо значение ще бъде да се уреди правилно и прецизно най-
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съществената проблема – тази за управата на Пловдивския театър. Ние смятаме, че
тя трябва да се направлява непосредствено от Народния театър, който единствено
ще има и грижата за художественото издигане на пловдивския клон. На остарелите
прийоми, на капризите и своеволията на едноличната управа трябва да се тури край.
Всички грижи трябва да легнат изключително върху административното и художествено ръководство на Народния театър. Тогава и резултатите ще бъдат добри,
а моралните и материални усилия ще се оправдаят и оценят, достатъчно от театралната публика.“

1 май 1932 г., първи ден на Великден – премиера „Ревнивци“, фарс в 3 действия от Альбен
Валабрег. Следващата премиера е на 14 май, а именно комедията в 3 действия от Молиер
„Мнимият болен“ с костюми от Народния театър, специален хор, танци и музика, участва Кр.
Сарафов.
Премиерата на „Авантюристът пред вратата“, трагикомедия в 9 картини от известния
хърватски писател Милан Бегович, се състоя на 22 май с участието на артистите от Народния
театър Георги Стаматов и Петя Герганова. Ето едно мнение:
„Поради предстоящото закриване сезона Общинският театър представя горната
пиеса, която е била поставена на всички по-големи европейски сцени и предизвика
голям шум в интелектуалния свят. Авторът нарича своето творение „мистерия“ и
действително то е мистерия на човешкия живот. С големи страдания и мъки всеки
от нас изживява живота си и при все това той е тъй желан за всички ни.

Пиесата се играе с голям успех в Народния театър“.
С нея на 5 юни 1932 г. се закри театралният сезон в града ни. Преди представлението
говори за Пловдивския общински театър директорът Т. Танев. През изминалите 5 години са
разучени 99 пиеси, дадени са 1100 представления, посетени от около 500 000 души.
Настъпилата промяна в Пловдивската община решава участта на досегашния директоррежисьор Т. Танев. Последният вижда, че е настъпил краят на неговото пагубно ръководство, и
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даже не се опитва с досегашните прийоми чрез сервилност и угодничество пред силните да се
задържи на този пост, който за него е безвъзвратно загубен. И все пак при закриване на сезона
се мъчи да хвърли прах в очите на публиката с един отчет за петгодишната си дейност, състоящ
се от голи и кухи цифри без никаква стойност и съдържание. Пет години властва безконтролно,
но не остави след себе си нищо друго освен да пренесе и насади някогашната корупция на
софийския Народен театър. Всички, които са служили през негово време в Пловдивския театър,
с болка ще си спомнят за него.
Като епилог на тази 5-годишна дейност на Т. Танев художникът К. Голов във в. „Победа“,
бр. 696 от 7 юни, му отреди тези няколко правдиви думи:
„Под едно и също ръководство Пловдивският общински театър навърши петата си
сезонна дейност. В този завършек окончателно е отразена злата участ на втората
столица със 120 000 жители културният є живот досега да бъде отречен от подобающ идеален театрален подем. Въпреки че Пловдив е разполагал с най-сгодни условия
за театър и дал такива морални и материални средства, каквито в живота на никой
провинциален театър не е отбелязано. Къде и кога из провинциалните театри артистичен, административен и даже технически състав е получавал такива дванайсетина
заплати, каквито са набелязани в бюджета на Пловдивския общински театър?
Па най-сетне нека прибавим и онова, което е най-печално, кой директор-режисьор и
други около него са попадали между такива „сведующи“ театрални комитети от
обществени фактори, които тъй лесно се подвеждаха, и покрай необходимостите за
театъра се прокарваха лични интереси и дертове. Какво бе повече нужно на театралната управа, респективно директора Т. Танев, в чиито ръце театърът бе вече 5
години, и в която петилетка, тъй да се каже, вещият театрален ръководител би
имал достатъчно възможност и време да създаде във всяко отношение цветущ и идеален театър, а не такъв, какъвто ни се поднася тази година – анемичен и почти изоставен от публиката?
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Причините, които създадоха това положение, проличаха още в началото на ръководството, докато в последните години се проявиха хронически. Те биваха отбелязвани
в колоните на местния печат своевременно, но се отминаваха от директор-режисьора, който алармистично пред „сведующите“ обществени фактори ги сочеше като
несведующи и заинтересувани. Тук нямаме възможност да изнасяме изобилните
грешки в последния сезон, пък вече е късно, още повече като ги смятаме фатални за
това злополучно ръководство на нашия театър, в което има своя дял и управата на
Съюза на артистите, която пет години налагаше и протежираше това ръководство.
Нека сегашните наши общественици, в които ръце се поднася театъра ни в настоящото му положение, хвърлят поглед на този му изминал път и в коренна реконструкция, в повече грижи и осторожност559 да вложат амбицията за в бъдеще градът ни
при завидно положение да има свой собствен театър“.

Театърът на младите
Създателят на този театър Любен Георгиев, артист от градската трупа, можа със съдействието и участието на някои младежи любители да го организира и да приготви приказки за
малките зрители през Коледните празници. В състава влизат: Стефана Михайлова, Надя Илкова,
Венета Иванова, Емилия Тачева, Стоян Михайлов, Димитър Киров, Васил Цачев, Димитър
Бакалов, Иван Тосков и др. За участие в представление им е плащано по 15 лева.
Следующия сезон 1932/33 г. са били назначени като платени любители при Общинския
театър с 600 лв. месечна заплата. Ръководител тогава е бил Черказов.
На втория и третия ден на Коледа (8 и 9 януари) и на 10 януари 1932 г. Театърът на младите
даде „Али баба и 40-те разбойници“, фантастична приказка в 4 действия с танци и специална
музика. На 30 и 31 януари 1932 г. за първи път „Принцът и просякът“ от Марк Твен, съпроводена
със специална музика и балет.
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Осторожност – русизъм, означаващ внимание – б.р.
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На 13 март в салона на „Тракийски юнак“ детският театър при прогимназия „Маразли“560
представи за първи път „Жар птица“, приказна драма в 4 действия, придружена с балет, музика
и хор.
На 20 март Театъра на младите изнесе „Под игото“, а на 3 април с голям успех „Чичо Томовата колиба“, като ролята на чичо Том се изпълни от г-н Любен Георгиев. Той бе и автор на
драматизацията561в 8 картини.
В. „Победа“, бр. 649 от 7 април 1932 г.
Театър на младите
„Не без задоволство отбелязваме особения труд, полаган от Л. Георгиев, за да преуспее в едно дело, в което среща неудобства, капризи, дори и пречки от страна на мнозина. […]
Театърът на младите не е „някаква си“ капризна проява на някого си, а жив символ на
творчество, на културна дейност по стъпките не само на възможностите, а пряко
тях. И заради това този театър, чиято ентусиазирана публика най-добре разбира
значението му, за което му се отблагодарява, ще трябва да крепне. Искат се много
малко жертви от хората около този театър – да не вредят на това, което другите
отварят.
Тези мисли ни идат след представянето на последната пиеса – „Чичо Томовата колиба“
от Х. Бичър Стоу. Пиесата е драматизирана по романа от Л. Георгиев. Трябва да признаем, че въпреки на места „религиозно-сладникавата“ есенция да се превръща на една

Прогимназия „Маразли“ (днес ОУ „Гео Милев“) е построена през 1900 г. като гръцко училище, което след 1906 г. става българско.
През 1930 г. е направена сцена, където редовно са се изнасяли пиеси, концерти, беседи. По-късно се монтира и радиоуредба, закупуват
се музикални инструменти, сформират се струнен оркестър, хор и детски театър – б.р.
561
По световноизвестния роман със същото име на Хариет Бичър Стоу – б.р.
560
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вълна, която затъмнява до голяма степен художествената стойност на сюжета, все
пак г-н Георгиев е изпълнил една твърде тежка задача сполучливо.
Неговият успех е по-ценен, като имаме предвид и публиката – малките, за които
трябва да се потърсят специфични сюжети, драматизация и изпълнение.
В изпълнението има нескрит прогрес. Колебливите и трептящи от съмнение движения вече заякнаха и импонират приятно. В това отношение някои от актьорите
направиха ценни крачки към сценичното саморазвитие, полезно за опитния режисьор.
На г-жите Илкова и М. Иванова вече се намериха роли в театъра на възрастните. Техният успех не може да не ни радва, защото той е още чист и безкористен, нещо, с
което мнозина не могат да се похвалят. Сега в „Чичо Томовата колиба“ една от найотговорните роли, леля Хлои, е поверена на г-ца Стефка Михайлова. Последната играе
за първи път, но нейният чист акцент и […] спокойно държание на сцената, дори и без
достатъчно школуване, се считат за ценни данни.
Още веднъж повтаряме: Театърът на младите тръгва да съществува. Той е може би
най-ценната проява на общинския театър въобще през този театрален сезон. Хегел“
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*****
Този ръкопис завършва внезапно и само Времето знае каква е причината, какви превратности в съдбата на артиста са го накарали да изостави своя летопис. Той обаче завършва с
послание за бъдещето – създаването на Театъра на младите. Може би Георги Миятев нарочно
е поставил такъв завършек, който не е край, а ново начало, с вярата, че магията на сцената ще
съществува винаги, независимо от трудностите и историческите превратности.
Страница след страница Георги Миятев е очертал онази криволичеща пътека, по която е
вървял българският театър от първите плахи опити до висотите на изкуството. Историците може
да открият някои неточности, но това не е разказ само на фактите – макар те да са в изобилие,
а по-скоро хроника на поривите към създаване на истински театър. Надежди, провали, разочарования, раздори, тегоби са съпътствали тези стремежи, но те никога не са били потушени.
Отново и отново тръгват по тази стръмна и камениста пътека без край.
Това четиво е толкова увлекателно за любителя на театъра, че той би искал да не стига
толкова бързо до последната страница. Но както на сцената, така и тук завесата пада, не за да
сложи край на едно преживяване, а за да ни върне отново към него, да го погледнем малко
отстрани и да се насладим на откритията, които ни подари.
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