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„ В ъ з х и т и т е л е н 
лакомник, пияч, як 
работник, женкар и 
скитник. Най-широка-
та душа, най-крепкото 
тяло, най-свободния 
вик.” С тези думи Ни-
кос Казандзакис опре-
деля своя герой Зорба 
Гърка. Тези качества 
много сериозно са из-
следвани и превъплъ-
тени в образа, който 
пресъздаде на сцената 
на читалището, от-
където е тръгнал, НЧ 
“Паисий Хилендарски 
1870”, балчишкият ак-
тьор от висок ранг 
Красимир Ранков.С 
театралния спекта-
къл „Зорба Гъркът” 
бе открито десетото 
юбилейно издание на 
Международния фес-
тивал на младите в 
изкуството „Виа пон-
тика”, който обхвана 
дните от 10 до 20 сеп-
тември 2017 г. 

Като идейни носите-
ли на фестивала „Виа 
Понтика”, съвсем ес-
тествено е да видим 
в централните изя-
ви двамата балчиш-
ки актьори Красимир 
и Веселин Ранкови, 
които са гордост за 
съгражданите си с ви-
соките си постижения 
в театралното попри-
ще.Никой не е станал 
пророк в родния си 
град, но братя Ран-
кови като че ли сами 
са потърсили тази 
провокация, за да я  
опровергаят. Това се 
улеснява и от Нобе-
ловия писател Казан-
дзакис, който поставя 
основите на мита за 
Зорба Гъркът, който 
винаги е приеман като 
извор на човешкия 
стремеж към свобода-
та. За първи път исто-
рията е обезсмъртена 
в новелата на великия 
гръцки писател Никос 
Казандзакис, по която 
е написан сценарий 

за филма от Михаел 
Какоянис, а през 1988 
година е създадена 
балетната версия от 
Лорка Масине по му-
зиката на знаменития 
гръцки композитор 
Микис Теодоракис. 

На 10 септември 
2017 г.  балчиклии 
гледаха с интерес пи-
есата „Зорба Гъркът”, 
режисирана от Стефан 
Спасов, със сцено-
графия от Димитър 
Митев, хореография 
на Севдалина Мавро-
диева и мултимедия 
от Красимир Янев.
Имаше дори опит за 
достоверен сцени-
чен бой, обмислен от 
Емил Видев.

Младият английски 
писател Бейзъл, в об-
раза на когото вниква 
самият режисьор Сте-
фан Спасов, виждаме 
в началото на пиеса-
та на път за остров 
Крит. Наследил е от 
баща си, грък по про-
изход, въглищарска 
мина, която смята да 
разработи. На приста-
нището се запознава с 
Алексис Зорбас, който 
си предлага услуги-
те да работи за него. 
Двамата отсядат в хо-
тела на критско селце, 
собственост на заста-
ряващата френска ко-
котка мадам Хортенз. 
За Мария Гинкова 
това е заслужено най-
голямата роля в кари-
ерата ѝ. Опитвам се 
да мисля, че може би 
е достигнала високото 
ниво на Лиля Кедрова 
от 1964 г., когато тя е 
била номинирана за 
„Оскар” за поддър-
жаща женска роля от 
„Зорба Гъркът”. 

Фестивалът „Виа 
Понтика” е за млади-
те в изкуството. Тук 
е мястото да изразя 
големия си възторг 
от играта на младия 
актьор Стефан Сър-

Мнозина са се изплашили от 
суетата на този свят; аз я победих! 

Мадам Хортенз /Мария Гинкова/ в обятията на Зорба /Красимир Ранков/ и 
Бейзъл /актьорът и режисьор Стефан Спасов/. 
                                                                     Фото: А.Петровски, „Виа Понтика”

Мнозина мислят; аз нямам нужда да мисля!
„Зорба Гъркът” на сцената на „Виа Понтика” в Балчик

Усмивка за читателите на вестник „Балчишки 
телеграф” от младия и много надежден актьор 
от „Пътя на птиците” – Стефан Сърчаджиев. 
                                            Фото: Маруся КОСТОВА

чаджиев, който има-
ше много ярко при-
съствие на сцената,  
силно изразена мо-
билност и детайлно 
познаване образа на 
героя си Мимитос, 
инфантилния селски 
идиот, у когото Никос 
Казандзакис по Ва-
зовски вплита гръцка-
та народопсихология. 
Вярвам, че Стефан 
Сърчаджиев достой-
но ще наследи своите 
звездни театрални ро-
дители и че крушата 
ще се търкулне още 
по-далеч от  дървото. 

З о р б а  г а л а н т н о 
ухажва мадам Хор-
тенз, с подтекста да 
бъде вечния мъж, за 
когото се грижат с 
безрезервна любов. 
Това, обаче, не му пре-
чи да изхарчи всич-
ките пари за мината 
само за една седмица 
любов с много млада-
та проститутка Лола /
Мария Генова-дано да 
се запази дълго вре-
ме така очарователна 
и млада/, с която се 
чувства неостаряващ, 
любовно заслепен и 
опиянен, заради което 
си струва да живееш. 

Това перефразира 
и актьорът Валентин 
Андреев, когото трай-
но съм запомнили с 
ролята му на Рафе 
Клинче от „Железния 
светилник” на Дими-
тър Талев. Бейзъл по-
сещава мистериозната 
селска вдовица /Татя-
на Христова/, в която 
е влюбен и Павло /
Владимир Трендафи-
лов/. Той ни разплака 
с безнадеждната си 
любов и изгубената 
вяра в жената, която 
нито веднъж не отго-
вори на молбите му 
да произнесе негово-
то име Павло. Докато 
една сутрин рибарите 
го намират удавен, из-
хвърлен от критските 

вълни на брега. 
Бащата на Павло, 

Маврандони, се за-
клева да отмъсти и 
настройва селяните 
против вдовицата.Те 
безмилостно я нападат 
с камъни /библейско/. 

Зорба, току-що за-
върнал се от града, 
иска да я защити, но 
Маврандони я про-
низва с нож. Краси-
мир Демиров вещо 
се справи с ролята на 
Маврандони, особено 
убедителен бе, когато 
в църквата плачеше 
съкрушеното му ба-
щино сърце. 

М а д а м  Хо рт е н з 
също умира. С нея 
и може би и пред-
последната любов на 
Зорба. Докато бедни-
те селянки разграбват 
бельото на францу-
зойката, а селяните, 
оскотели, мислят кое 
да вземат от имуще-
ството ѝ, Зорба фило-
софски се прощава с 
нея и гледа на случи-
лото се като на шега 
- животът продължава.

С неговото весело 
и безгрижно мислене 
се заразява и Бейзъл, 
който решава да про-
дължи образованието 
си в Атина и да за-
брави за критското си 
наследство. Двамата 
със Зорба се смеят и 
танцуват „Сиртаки” 
на красивия морски 
бряг, както това могат 
и правят много хора 
по света, убедени, че 
са щастливи със сво-
бодата, която имат. 
Никос Казандзакис 
ни казва: „Днешният 
човек не е свободен, 
само връвта, с коя-
то е вързан е малко 
по-дълга…Той снове 
насам-натам, работи, 
купува, пътува…Ми-
сли, че е свободен…
Но никога не къса 
връвта…” Тази бал-
канска философия, 
издигнала се в све-
товно мислене, внуши 
блестящо с ролята си 
Красимир Ранков. В 
неговото „Сиртаки” 
изпъкваше забележ-
ката му: „Аз отдавна 
съм забелязал, че не 
съм дошъл на този 
свят като кон или вол; 
само животните жи-
веят, за да ядат. За 
да избягна горното 
обвинение, създавам 
си денем и нощем ра-
бота, рискувам хляба 

си за една идея, прео-
бръщам пословиците 
и казвам: «По-добре 
яйцето днес, отколко-
то кокошката утре».

„Мнозина са па-
триоти, щом не губят 
нищо от това; аз не 
съм патриот, дори и 
да губя от това; мно-
зина вярват в рая и са 
си приготвили мага-
рето; аз нямам магаре, 
свободен съм и не се 
боя от ада, където ма-
гарето ми ще пукне; 
нито се надявам и на 
рая, където ще се на-
яде с люцерна. Нямам 
образование, не умея 
да приказвам, но твоя 
милост, началство, ти 
ме разбираш.

Мнозина са се из-
плашили от суетата на 
този свят; аз я побе-
дих. Мнозина мислят; 
аз нямам нужда да 
мисля. Не се радвам 
за доброто, нито съ-
жалявам за злото; ако 
науча, че гърците са 
превзели Цариград, 
на мен ще ми бъде все 
едно, както и ако тур-
ците превземат Атина.

Смея се, защото, не-
очаквано, тъкмо кога-
то посягам с ръка, за 
да видя дали въжето е 
добро, сещам се как-
во нещо е човекът и 
защо е дошъл на този 
свят, и за какво слу-
жи… Аз мисля — за 
нищо. Все това е — и 
да имам, и да нямам 
жена, и да съм честен, 
и да не съм честен, 
и да съм бей, и да 
съм хамалин; само 
ако съм жив или ако 
съм умрял, е по-друго. 
Ако ме вземе дяволът 
или господ (какво да 
ти кажа, началство, 
струва ми се, че е все 
същото!), ще пукна, 
ще се превърна във 
вонящ труп, ще ус-
мърдя света и светът 
ще се види принуден 
да ме закопае, за да не 
се задуши.

Считам за много го-
лям срам да призная, 
че съм стар, и правя 
всичко възможно ни-
кой да не разбере, че 
съм остарял; скачам, 
играя хоро, заболяват 
ме бъбреците, но пак 
играя; пия, главата 
ми почва да се върти, 
всичко ми се върти, 
ала аз се държа, уж 
ми няма нищо! Изпо-
тявам се, хвърлям се в 
морето, настивам, иде 

ми да се изкашля — 
гух, гух! — та да ми 
олекне, но ме е срам, 
началство, преглъщам 
кашлицата, насила — 
и затова чул ли си 
ме някога да се из-
кашля? Никога! И не, 
да речем, само кога-
то има хора наоколо, 
ами дори и когато съм 
сам. Срам ме е от Зор-
бас, началство, какво 
да ти кажа! Срам ме е 
от него!

И аз също, начал-
ство, имам вътре в 
себе си един дявол и 
съм го нарекъл Зор-
бас. Вътрешният Зор-
бас не ще да остарее, 
не, не ще, не, не е ос-
тарял, хала е той, има 
гарвановочерна коса, 
трийсет и два (ци-
фром 32) зъба и е зат-
ъкнал карамфил над 
ухото. Ала външни-
ят Зорбас е свършил 
курса, горкият, косите 
му побеляха, сбръчка 
се, смачка се, падат 
му зъбите, а ушищата 
му обраснаха с бели 
старчески магарешки 
косми.

Докога ще се борят 
двамата Зорбасовци? 
Кой ще победи на-
края? Ако пукна ско-
ро — добре, не се 
тревожа; но ако живея 
още дълго — загу-
бен съм; загубен съм, 
началство, ще дойде 
време, когато ще стана 
за резил! Ще загубя 
свободата си, снаха 
ми и дъщеря ми ще 
ми заповядат да бавя 
някое хлапе, някое чу-
довище, детето им, 
да не се опари, да не 

падне, да не се изцапа; 
и ако пък се изцапа, да 
седна, аз — пфу! — и 
да го почистя!

Същото ще патиш 
и твоя милост, начал-
ство, и макар че си 
още млад, опичай си 
акъла! Затова слушай 
какво ще ти кажа, 
следвай пътя, по който 
вървя аз, друго спасе-
ние няма — ще оби-
каляме планините, ще 
копаем въглища, мед, 
желязо, магнезий, ще 
печелим много, ще ни 
се боят роднините, ще 
ни лижат подметки-
те приятелите, ще ни 
свалят шапка стопа-
ните. Ако не успеем в 
това, по-добре смърт, 
началство: от вълци, 
от мечки, от какъвто 
и да е звяр, халал да 
му е! Затова именно 
е изпратил и господ 
зверовете на този свят 
— да изяждат някои 
хора като нас, за да не 
станем за резил!“

Ех, този Казанд-
закис! Признава го 
и Албер Камю, като 
казва, че Казандзакис 
преди него е трябва-
ло да бъде удостоен 
с Нобелова награда, 
защото повече я за-
служава.

За нас остава ра-
достта от съприкос-
новението с творчест-
вото му. Благодарност 
към актьорите от Дра-
матичен театър „Йор-
дан Йовков” – Добрич, 
които се постараха да 
достигнат висотата на 
Казандзакис.

   Маруся КОСТОВА 


