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Òîâà å òî òåàòúð!
„Театрална изложба”

на проф. Румен Рачев  - в Балчик

Мислех, че след профе-
сионалната игра на руски-
те актьори от Ростов на Дон
във „Вишнева градина” /
А.П.Чехов/ в рамките на
фестивала „Виа Понтика”в
Балчик няма да има серио-
зни театрални постижения.
Но не! Проф.Румен Рачев
ме изуми със съвсем нова-
та идея за образователен и
терапевтичен куклен теа-
тър, със съвети за новатор-
ски превъплъщения на
младите актьори : Ангели-
на Русева, Ася Атанасова,
Виктория Христова, Дани-

ела Маринова, Даниела
Ненова, Денис Христов,
Елица Данаилова, Ивета
Колева, Йоана Гладнишка,
Любомира Миланова,
Мартин Радоев, Мартина
Колева, Мирослав Стой-
нов, Радостина Кожухаро-
ва, Светослав Тихолов, Ти-
хомир Трифонов.

Спектакълът започна
заинтригуващо, но тръг-
на по еднообразен начин
да представя живописни-
те творби  – една след дру-
га пред нас се появяваха
картини от различни епо-
хи, течения и държави в
Европа. Хубавото бе, че
не всички актьори ни по-
учаваха с нравоучителен
тон как да възприемаме
една творба. Вярно е, че
те доста майсторски се
превъплъщаваха в образи
от картините, но не бива-
ше да викат и да достигат
даже до истерични крясъ-
ци. А може би надвиква-
ха музиката, която бе дос-
та висока за малката зала
на читалище „П.Хилен-
дарски” Балчик, където и
друг път сме били подла-
гани на мъчение от висо-
ките децибели. Все пак е
умилително като виждаш
едно ентусиазирано жела-
ние за изява у младите, ко-
ито не можеха да скрият
вълнението си, че са на
сцената. Иначе музиката
си беше много добре по-

дбрана. Разбрах, че и при
нейния избор, както и при
сценария и режисурата,
основополагаща е ролята
на проф.Румен Рачев,
който иска и доказва с пи-
есата „Театрална излож-
ба”, че е висш професио-
налист, маестро на теат-
ралното изкуство.

Преподавателят не тря-
бва да има фаворити. То-
ва е сериозна педагоги-
ческа грешка – изтъква
проф.Р.Рачев. И той рабо-
ти колективно и индиви-
дуално с 15-те си студен-
ти от своя клас и с други
студенти от НАТФИЗ
„Кр.Сарафов”София. За-
това и те успяха да нап-
равят някои много точни
„попадения”, т.е. да изиг-
раят това, което иска от
тях режисьорът като вло-
жат своето виждане за ро-
лята, своето разбиране на
образа, явлението и хара-
ктера на епохата. Най-
много ми допадна изпъл-

нението на ролята на Сил-
вия фон Харден, изобра-
зена в картината на гер-
манския художник Ото
Дикс „Журналистката”.
Съпреживяно е вълнени-
ето по идеята за еманци-
пираната жена на 20-те
год. на ХХ век, символ на
която е Силвия фон Хар-
ден, а творчеството на
Ото Дикс – на радикал-
ния експресионизъм
през периода между две-
те световни войни.

В „Театрална изложба”
чрез показване на авто-
ровото си въображение,
проф.Р.Рачев тълкува сю-
жета на 10 картини и въп-
лъщава идеята си за разк-
репостеността на съвре-
менния куклен театър ка-
то умело съчетава кукли,
музика и картини, визу-
ални сценични решения,
прожекция на заден
фон,флуоресцентни лас-
тици, наподобяващи
рамки на картини и дру-
ги образи, защото изкус-
твата в едно съчетание
трябва да въздействат на
зрителя и да възпитават
човека. Проста е техника-
та – казва професорът.
Всичко е въображение.
Например обърнахте ли
внимание на картината
на Пол Сезан „Пушачът”.
Художникът рисува неве-
роятния израз на човеш-
ките очи, както никой ху-

дожник в света. А как ин-
тересно е постигнато
предаването на човешки-
те мисли за живота чрез
дима от лулата на пуша-
ча. Почти гениално.

Младите актьори –
студенти успяха да сът-
ворят живот от мъртва-
та материя, както изиск-
ва от тях учителят им.
Силно и въздействащо
усетихме ранния талант
на Ван Гог от една непо-
зната негова картина
„Портрет на селянка”.
Малко прекалено ра-
пърско бе представено
творчеството на Влади-
мир Димитров-Майсто-
ра. Може би имаше не-
доизразено желание да
видим, че новото поко-
ление разбира и оценя-
ва българското изкуст-
во. Но изкуството се
тълкува и тълкува. Изве-
стният скулптор Вера
Мухина създава „Работ-
ник и колхозничка” и ис-

ка да бъде възприемана
като високо изкуство, а
не като политическа
пропаганда и емблема
на „Мосфилм”. Интере-
сно бе разказана исто-
рията на създаване на
картината на Ян Стен
„Гуляйджии”, какъв е
бил животът на  худож-
ническата бохема, сред
която е и Реноар.

„Кукленият театър за
другите изкуства” е
проект, постигнат с по-
мощта на доц.Боряна
Георгиева и асистент –
режисьора Десислава
Чутуркова. Сега профе-
сорът мисли за спекта-
къл, посветен на кино-
театър „Българан”. Ве-
роятно ще материали-
зира представата си за
единността на театъра и
киноизкуството и ще
представи вълнуващо
една нова много талан-
тлива пиеса, както ста-
на това в Балчик на
9.09.2013 г.

В заключение искам
да подчертая пред сту-
дентите и зрителите ду-
мите на проф.Р.Рачев, че
ако само тичаме, ще за-
губим способността си
да се самозалъгваме. Ка-
то мислим върху тази
сентенция – до нови сре-
щи с новия вид куклено-
театрален спектакъл.

Маруся КОСТОВА

Ñòî äíè è 9 ñåïòåìâðè

Юлита Христова
Стоте дни на правител-

ството, родено от грехо-
вната връзка между БСП,
ДПС и „Атака“ почти съ-
впаднаха със „свещената“
за вечно сменящата име-
то си комунистическа
партия – 9 септември. Та-
зи партия, която може да
мени името, но не и нрава
си, винаги ще почита да-
тата, на която  една чуж-
да, окупационна армия я
е поставила на власт. С
верноподаничеството си
към някогашния Съветс-
ки съюз тя управлява
дълго и безметежно. Пър-
во унищожи физически
автентичната интелиген-
ция на България, после
отне имуществото и земя-
та на хората и ги превър-
на в крепостници на сво-
ята идеология. Успя да
промие съзнанието на це-
ли поколения българи, за-
личавайки със страх ро-
довата им памет. Старите
поколения помнят вица за
двамата братя, дето пре-
ди 9 септември единият
бил партизанин, а други-
ят полицай. След Девети
бившият полицай напра-
вил голяма партийна ка-
риера, а брат му – нищо.
Останал си на село да ко-
па в ТКЗС-то. На въпро-
са, защо се е получило та-
ка, отговорът бил прост.
В биографията на единия
пишело, че има брат пар-
тизанин и всички пътища
в социалистическа Бълга-
рия за него били отворе-
ни. Другият имал в мина-
лото си брат полицай, за-

това да се радва, че са го
оставили жив.

Изобщо полицаите, пре-
кръстили се по комунис-
тическа повеля на милици-
онери, после пак на поли-
цаи, изобщо ченгетата, до-
носниците, тарикатите,
всички, които умеят да
жонглират с миналото –
било на собствения си род,
било на цялата държа-
ва,почти 70 години упра-
вляват страната ни.

Същите тези хитреци,съ-
сипали народ и държава, ре-
ализираха малкото си прев-
ратче за свалянe на любимия
си Тодор Живков в името на
собствените си банкови сме-
тки. А голяма част от дообе-
днялото, ограбвано още от
9 септември 1944 година та
до ден днешен население, тъ-
гуващо за своята младост,
продължава да празнува да-
тата, откъснала България от
своето естествено европейс-
ко развитие. Иска си социа-
лизЪма, мрази демокрацията,
мрази Европа, Америка, НА-
ТО и всичко онова, което са
го учили да мрази през „слав-
ните“ 45 години живот в „съ-
ветски лагер“. Нали така оп-
ределяха тогава света – вра-
жески капиталистически дър-
жави и ние – страните от съве-
тския лагер. Другите от този
лагер, като Полша, Чехосло-
вакия, Унгария се бореха да
се измъкнат от лагера. Някои,
дори комунистически държа-
ви, не искаха да имат нищо об-
що с Великия Съветски съюз.
Но у нас и до сега плачат за
онова време, което дори и в
Русия не е на такава почит, кол-
кото тук, където да слугуваш
на руските интереси е много
по-важно, отколкото да защи-
таваш българските.

На 9 септември ностал-
гията по социалистическо-
то минало се разля по вси-
чки медии. Прожектира-
ха ни филми за Димитров-
град и бригадирското дви-
жение. Видните предста-

вители на управляващата
БСП напълзяха всички те-
левизионни студия. Репор-
тажи от празнуващи хора
в разни селца и градчета,
които играят хора, бяха
най-важните новини за де-
ня. Гледахме и слушахме,
как с умиление говорят за
добрия Т.Живков, а порт-
ретът му и тези на други
комунистически дейци,
гордо висят по стените, не
само на лични домове, но и
в кметства и читалища.

И за какво тъжат тези
хора? Нали пак любимата
им партия е на власт. Тя
изобщо падала ли е от вла-
стта през тези 24 ненавис-
тни за електората и годи-
ни, след 10 ноември 1989
г, когато младите комуни-
сти смениха старите в уп-
равлението? Че през тези
24 години на така нарече-
ния преход, дали е имало
във властта и 24 човека,
които да не са били кому-
нисти, ченгета или прос-
то винаги успяващи тари-
кати за които партийната
боя е просто грим за по-
висока цена в бардака на
Мадам БКП?

Но въпреки, че сме се
нагледали на какво ли не
през последните десетиле-
тия, последните сто дни на
поредното правителство
на БСП успяха да прелеят
чашата на всякакво чове-
шко търпение пред нагло-
стта. Списъкът на ненака-
заните  безобразия и пре-
стъпления през безкрай-
ните години на несвърш-
ващия преход към демок-
рация, създаде чувство за
недосегаемост на всеки
боклук, докопал се до вла-
стта. Това, че назначение-
то на един отвратителен
тип като Пеевски изкара
хората на протест и оттег-
лянето му не успя да ги
прибере по домовете им,
е добра новина. Лошата е,
че окопалите се в парла-

мента партии са готови да
разпалят гражданска вой-
на в името на тясно пар-
тийните и личните си ин-
тереси.

Смешно е, че има конт-
ра протести. Правителст-
во се защитава от народа
си само по време на война
и чужда агресия. При
всички други обстоятел-
ство, от него хората изис-
кват да работи честно, от-
крито и в интерес на стра-
ната. В цял свят недовол-
ните от политиката на уп-
равляващите  протести-
рат. При много по-малка
политическа криза от та-
зи,  се подава оставка и за-
щитата или протеста се ре-
шават с избори. Но, не!
Тук правим деветосептем-
врийски манифестации и
партийните вождове оти-
ват при собствения си еле-
кторат, докаран с автобу-
си, за да се окъпят в наро-
дната любов на тези, кои-
то са ги гласували, както
казваше едно време едно
жалко „величие“, което
тези дни се появи пак да
дава акъл. Комунистите
пак опряха до Симеончо,
но този път няма да им
свърши работа.

Оставка и избори е
единственото правилно
решение за успокояване на
напрежението. А ако избо-
рите повторят сегашната
картина в парламента, тол-
кова по-добре за тези, кои-
то сега сана власт. Защо
толкова бягат от избори?

Стоте дни на правителс-
твото на Орешарски са
толкова позорни колкото е
позорна датата 9 септемв-
ри в българската история.

Не случайно това пра-
вителство се защитава то-
чно от хората, които про-
дължават да празнуват
Деветосептемврийския
преврат и да обичат пове-
че Русия от България.

Юлита ХРИСТОВА

À ÑÅÃÀ?
Липсата   на  лични

мъже е  отблъскваща и
вместо  това  се нагле-
дахме  години  наред  на
мъжкарска  самовлю-
беност,  суетност,  над-
менно  ежене  и  тесно-
гръда  дребнавост!  За
тези  духовни  пигмеи
държавата  е  играчка,
която  може  да  бъде
безнаказано   употребе-
на  и  потрошена. Об-
щественият  живот  е  иг-
ра  на апаши  и   стража-
ри, които  тарикатски
си делят  плячката  за
сметката  на мнозинст-
вото  безгласни  абдали.
Всички са изнудва-
ни,след като   досиетата
бяха  размножени, и
Шефът(г-н Дойчев) се
“самоуби”. Какво пос-
ледва? Бизнесмени,
църковни лица, власти-
мащи   офшорки,  знай-
ни  и  незнайни богата-
ши,  децата  им , внуци-
те  им,  са под  контрола
на тези, които  сториха
това.

Голямото лапане  бе
най- здраво при Ж. Ви-
денов. Крадеше се  ква-

лифицирано,  дръзко и
всичко  е  покрито  с лю-
бимия на БКП евфеми-
зъм  - строго секретно.
Но горкия човечец  не
е  крадец  и  поръчва  да
се разкрият тези гадини,
които са създали усло-
вия за този  рафиниран
бандитизъм. Аз  няма
да влизам в подробнос-
ти/имена/, защото дра-
ги  балчиклии, всички
ги знаете.Ще кажа нещо,
което малцина знаят.
Изработват  се два  док-
лада/ кратки/, и един
разширен за целия ма-
скаралък. Когато  Н. До-
брев занася документа,
заплаква. В него са опи-
сани  подробно кражби-
те на  сегашните бога-
таши  /членове на  БКП
и   ченгета/ на  стойност
347 млд.  и 700млн. на-
родно имане!

Добре, а  сега?
Единственото, което

има почва у нас, е  зло-
бодневно, тъпо  дърдо-
рене.  Защо  никой не

повдига темата затова -
как  и с  какви  средства
ще излезем като  обще-
ство от блатото,  наре-
чено българска дейст-
вителност?  Очевидно
не сме  достигнали до
тази степен на съприча-
стност  и отдаденост,
надхвърляща личния ни
егоизъм и еснафство,
за да погледнем  на об-
ществото като едно ця-
ло, част от което сме и
самите ние. Продаваме
мислите си, съвестта си,
телата  си.  Изпитваме
глухо  раздразнение, бе-
задресна претенция и
не сме сигурни в чувс-
твото си  за  истина.

Драги приятели,всич-
ко минава пред очите
ни. Журналистите пи-
шат това, което им на-
редят собствениците на
вестниците.  Писатели-
те предпочитат да опи-
сват средните векове.
Правителството искаше
да постави на колене
„електората” с назначе-

нието на доказан гад ,
но  не успя. Самият
факт, че се опита, гово-
ри много! Съдебната
система...ех , съдебната
система често проявя-
ва избирателна амне-
зия. Полицията е в глу-
ха нерешителност. Ден
преди ареста Галеви ду-
хват. Злите езици казват,
че водещо ченге е при-
брало 300 хил.евро, а
родната полиция  е два
пъти по-голяма от род-
ната армия???

Накрая ще Ви кажа,
че най- добре сме били,
когато партиите са били
забранени- добре е да
се замислим!

Георги Йорданов -
ГОГО

Г. Йорданов - ГОГО

Проф. Румен Рачев




