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„Боряна” на балчишка сцена

Драматичният театър 
„Йордан Йовков” До-
брич гостува в Балчик 
на 20 ноември 2019 г. 
с пиесата „Боряна” от 
големия български пи-
сател Йордан Йовков. 
Спектакълът с режи-
сьор-новатор Стефан 
Спасов и богато идей-
ния сценограф Дими-
тър Митев се състоя 
в читалище „Паисий  
Хилендарски 1870” 
от 18.00 часа. Ролите 
на действащите лица 
изпълниха актьорите 
от Добричкия театър: 
Красимир Демиров – 
Златил, Велизара Пет-
кова – Боряна, Филип 
Янев – Рали, Владимир 
Трендафилов – Андрея, 
Димитър Петров – Пав-
ли, Любов Николова 
– Вида, Татяна Хри-
стова – Елица, Валери 

Марков -Васил Ваклин 
– приятел на Андрея, 
Валентин Андреев 
Рафе- Вълчан Нанов – 
баща на Боряна.
Актьорите от Добри-
чкия театър ни вглъби-
ха в познатата и толко-
ва популярна Йовкова 
творба, която ни пре-
несе  в едно село на 
Добруджа  в далечна-
та 1932 г. и ни показа 
обикновения човек, с 
неговите нравствени 
ценности, човека в до-
брото и в греха, човека 
като единство от сла-
бости и добродетели. 
С изключително май-
сторство писателят раз-
крива превъзмогването 
на собственото зло у 
човека, преминавайки 
през мъчителна борба 
със себе си в образа на 
Златил – скъперникът, 

извършил престъпле-
ние и Златил – бащата, 
търсещ опрощение. 
Двубоят, който човек 
води сам със себе си 
беше демонстриран 
с голямо артистично 
майсторство от актьо-
ра Красимир Демиров. 
Душевните терзания 
на човека – грешник, 
съзнаващ извършеното 
зло, борещ се с него и 
стигащ до превъзмогва-
нето му, бяха изразени 
завладяващо. Талантът 
на актьора, сценич-
ното му поведение да 
изрази мъчителните 
терзания на Златил по-
казаха високата класа 
на Кр.Демиров, с която 
бе покорена публика-
та. Бих казала, че това 
е най-сполучливата му 
роля досега. И запом-
няща се. 

Не по-малка радост 
достави на почитатели-
те на театралното изку-

ство изявата на млада-
та Велизара Петкова в 
ролята на лъчезарната 
и умна Боряна. Герои-
нята, чийто физически 
образ привлича с красо-
та, държанието с рядко 
очарование, характер и 
ум – достойнства, кои-
то големият сърцевед 
Йовков съзира у бъл-
гарската жена , младата 
актриса успя да пре-
сътвори и да докосне 
топло зрителите, макар 
на моменти простимо 
да преиграваше .
Емоционалност и съ-
причастност в публи-
ката предизвикаха и 
останалите актьори в 
ролите на синовете, на 
снахите Вида и Елица, 
на приятеля на Андрея, 
на Алфатарския цар. 
Имаше силно предста-
вяне в някои моменти 
на второстепенните 
герои: приятелят на 
Андрея ни показа един 
нов образ на пияница-
та, комуто сме готови 
да простим и защо ли?; 
В.Андреев-Рафе, ко-
гато се обръщаше към 
своята дъщеря-лудети-
на /Припомням какъв 
запомнящ бе като Рафе 
Клинче в „Железният 
светилник”/; Любов 
Николова, грижовна-
та и отрудена съпруга, 
която говореше много 
тихо и не се чуваше 
дори на първия ред; 

Татяна Христова също 
добре беше влязла в 
ролята си, но по-слабо 

усетихме нейната мъка 
по умрелите ѝ деца. 
Очаквам, че Димитър 
Петров ще използва 
своя потенциал и ще 
израсне като голям ак-
тьор. Велизара Петкова 
също – в нея има ра-

ционално зърно, което 
ще избуява бързо в те-
атралната нива на ДТ 
„Йордан Йовков”.  
Представлението на 
Добричкия театър с  
нов сценичен вариант, 
с интересна режисура 
и сценография, се от-
личава и показва нови 
търсения и тълкува-
ния на доброто, както 
и превъзмогване на 
злото. Убеждава ни да 
приемаме слабостите 
и добродетелите у чо-
века, изпълва ни с вяра 
в нравствените му до-
стойнства, в които Йов-
ков се врича. Хубаво е, 
че Добричкият театър 
има в репертоара си 
произведение на своя 
патрон и нека това да е 
всяка година.
Идеята за тази дра-
ма, според писателя, 

се ражда от разказ на 
негов приятел, учител 
в гимназията на град 
Харманли. Той разказ-
ва на Й.Йовков за син, 
който ограбва баща си, 
крие парите и става съ-
щия скъперник, живе-

ещ в страх да не бъде 
ограбен от синовете 
си. Тази лична история 
става основата за съз-
даването на позната-
та ни драма „Боряна”. 
По много убедителен 
и въздействащ начин 
Йовков ни показва в 
тази творба, както и 
в другите си произве-
дения,  как чрез мъчи-
телна борба със себе си 
хората стават човеци, 
превъзмогват злото, как 
истинската красота – 
физическа и духовна, 
чрез добротата води до 
човеколюбието, което 
побеждава. Вечната, 
неостаряваща духов-
на красота, съхранява 
човещината. В това се 
опитаха да ни убедят 
актьорите от Добри-
чкия театър, които с 
професионализма си и 

философската режису-
ра на Стефан Спасов 
лесно го постигнаха, 
боравейки умело с афо-
ристичните  текстове  
на  нашия неповторим 
класик Йордан Йовков.
       Мария АНДРЕЕВА


