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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТАРАКЛИИ

К 40-ЛЕТИЮ ТЕАТРА «СМЕШЕН ПЕТЪК»
ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ В СЕЛСКИЯ КЛУБ 
НА КОЛХОЗ «КИРОВА» ГРАД ТАРАКЛИЯ                                                                                          

  Сцената на селския клуб колхоз «Кирова» само-
дейците (през 1959 – 1962 години)  взеха участие в 
републиканските фестивали и спечелиха първи на-
гради с миниатюри. Театралната група по празници 
изнясяше на български и руски езици различни мини-
атюри. В представленията участваха: Иван Антонов, 
Михаил Кайряк, Тодор К. Карамалак. Миниатюрите от 
български герои Миладин и Костадин бяха едни от 
най-интересните и зрителите ръкопляскаха на само-
дейните артисти. Улиян Тулуш-шофьор, който на от-
крит камион возил артистите в Кишинев през 1962 го-
дина разказваше, че на сцената на селския клуб са 
изнасали български спектакли.  Участниците на спек-
такъла са били облечени в домашни носии, а когато 
се играха руските миниатюри, във войнишки руски 
носии. Всичко това стана благодарение на младия 
комсомолски секретар на колхоз «Кирова» - Михаил 
Кайряк (роден 1936 година). На него, като комсомол-
ски секретар, е било поръчано да води дейноста на 
селския клуб, който се намираше по улицата Болгар-
ская. Сега е къщата на Степан Васильевич Цолов.                                                                                                                                           
      Бай Михаил ми разказва, а аз,Иван Боримечков 
записах тези редове в януари 2021 година.

  Театърът на бесараб-
ските българи «Смешен 
петък» от град Тараклия, 
Република  Молдова, за 
близо 40-годишна дей-
ност се превърна в кул-
турно явление и е визит-
на  картичка на града, 
района, дори и републи-
ката. 
  Създаденият от родо-
любеца и запаления те-
атрален деец Иван Бо-
римечков, той премина  в 
своето развитие три пе-
риода: 
1. Комедийни постановки, 
2. Подкрепа от България 
в  лицето на Петко Апо-
столов в жанра «драма» 
3. Нашенци - драматурзи.
Върховете в началния 
период на «Смешен 
петък» са постановките: 
«Бай Никола» от писа-
телката  и етнограф Еле-
на  Огнянова, «Мързе-
ливата  булка» Антон  
Страшимиров, за която 
театърът получава зва-
нието «народен», «Жен-
ско царство»  -  един  от 
най-сполучливите спек-
такли, чиято пиеса е на 
ненадминатия  български 
комедиограф  Стефан Л. 
Костов.
   Вторият период е 
свързан с подкрепата на 
България в лицето на ак-
тьор Петко Апостолов  от 
Сливенския драматичен 
театър «Стефан Киров», 
който е бил в продълже-
ние на 15  години консул-
тант по българска драма 
и режисьор в тараклий-
ския театър. 
  Петко Апостолов осъще-
стви постановки на тара-
клийска сцена: драмите 
«Грехът» -  адаптация 
на пиесата «Албена», 
«Милионерът» отЙордан 
Йовков, «Когато гръм 
удари…»  на българ-
ския класик Пейо Яво-
ров, а също и комедиите: 
«Дядо Матей преброява  
звездите (Николай Люц-
канов), «Службогонци» 
(Иван Вазов)…
  Новите драматурзи из 
нашенците. През послед-
ните две десетилетия в 
театъра на  бесарабските 
българи се появиха един 
след  друг творци, пише-
щи драматургични  про-
изведения. 

ПЪРВИ НАШЕНЦИ 
ДРАМАТУРЗИ И ПОСТАНОВКИТЕ ИМ 

РУСКИ ТЕАТЪР
 НА МИНИАТЮРИ

  В Дома на културата, през 1983 година, се ражда 
руски театър на Миниатюри с емблема на черна котка 
под ръководство на режисьор Александър Горбълев и 
помощник на режисьора - Юрий Шеболенко. Миниатю-
рите се ставиха от съветски и западни автори. В тях 
участваха: Валентин Дмитриев, Мария Довбуш, Олга 
Рунтова, Мария Кавлак, Николай Градинар. Оператор 
беше Олег Волков, който отговаряше за музикалното 
оформление. Той пускаше музика от плочи на апа-
рат «Романтика 2011 стерео» с две тонколони по 10 
вата, можеше да намери точното мястото на плочата 
и свъевременно да пусне музиката. С една дума вир-
туоз.
  Руководство на театъра реши да отбележи 45 годи-
шен юбилей на Юрий Шеболенко, но партийното ръко-
водство на Тараклийския район забрани и опечата 
Дома на културата.
  Петър Лазарович Росташ, художествен ръководител 
на Дома на културата, взе на себе си цялата отговор-
ност и отвори вратите, за да се проведе мероприяти-
ето.
  Поради честите конфликти между ръководството на 
Дома на културата с руководството  на театъра на ми-
ниатюрите, Александър Горбълев прие решение едни-
те от колектива да преминат в Народното читалище 
«Майор Олимпий Панов».
  Театъра изнасаше своите представления в Тараклия 
и района, приемаше участие в фестивалите на таки-
ва градове като: Кишинев, Кахул, Леова. В република 
Украина: Болград, Днепропетровск, Лебедьовка.
  След дългото боледуване на ръководитела Алек-
сандър Горбълев, трупата се распадна, която стана 
през 1992 година Нов руски театър

  Новата постановка на нашия театър - лирична драма 
"Една калория нежност"от Георги Данаилов.
  Сюжетът в “Една калория нежност” се върти глав-
но около отношенията в едно обикновено семейство. 
Това е пиеса, в която всеки може да открие себе си 
или поне част от своя живот и ситуациите, в които е 
попадал. Темите са ни познати от ежедневието - раз-
води и събирания, изневери и сватби.

НОВАТА 
ПОСТАНОВКА НА ТЕАТЪР 

ИВАН АЛАВАЦКИЙ

ВЯЧЕСЛАВ КИОСЕ

 ГЕОРГИЙ ИВАНОВ 

  Първият наш драма-
тург е писателят Иван 
Алавацкий с псевдонима 
Иван Динев. И  първата 
му постановка е «Идеа-
листът», в която зрите-
лят за пръв път имаше  
възможност  да види сце-
ничния образ на героя 
на Шипка, Стара Загора 
и Сливница в Освобо-
дителната  и Сръбско-
българската война, 
на роденият в с. Шоп-
Тараклий, Бесарабия, 
Южна Русия  Олимпий 
Панов. «Нашият Панов», 
както говорят за него, 
има  достойни  духов-
ни  наследници. Това са: 
самото произведерние 
- пиесата «Идеалистът» 
- историческа  трагедия, 
осъществената поста-
новка от «Смешен петък» 
и ентусиазма на актьори-
те му.  На  представлени-
ята  се  вълнуваха  как-
то  авторът  на  драмата, 
така зрителите и, разби-
ра  се, трупата, играла 
този спектакъл.
  В трагедията «Идеа-
листът» авторът изтъква 
известната раздвоеност 
на чувствата сред  офи-
церите от бесарабски 
произход, които са по-
ставени пред дилемата 
между  европейската на-
соченост на управлен-
ския елит на Нова Бълга-
рия и благодарността  на  
русофилите към русското 
офицерство и войници, 
искрено вярващи в своя-
та  освободителна мисия.
  Другите пиеси от  драма-
турга Иван  Динев «Куга 
бигахми от Българията» 
- за тежкото  преселение 
от поробените български 
земи в Бесарабия, «Не-
легалите» - социална  
драма,  за нашенци, при-
нудени да заминат за Мо-
сква на гурбет, също са 
покъртителни сценични  
житейски истории.
  В по-широк смисъл в  
драмата «Нелегалите» е 
отразен периодът на раз-
вала на Съветския  съюз 
и съдбата на една група 
бесарабски българи- гур-
бетчии, попаднали в  мо-
сковската клопка на тога-
вашните «кърджалийски»  
времена.
  Пиесата «Кулаците» 
Иван Динев пише въз ос-

нова на семейната траге-
дия и паметта на  близ-
ките му хора, както и по 
лични детски спомени. 
Авторът очаква да види  
сценичното  й превъплъ-
щение чрез пречистване 
и катарзис. 
  През десетилетията на 
двадесетото столетие 
съвременникът ни Вячес-
лав Киосе се  предста-
ви на театралната сце-
на като добър актьор и 
успял режисьор. Похвал-

но е, че  той  е написал 
и драматургични произ-
ведения. 
  Връх в творчеството му 
са пиесите  «Обич  без 
пари», играна през сезо-
ните 2004-та и  2009-та 
година, и на Сънищата 
не вярвай», постановки-
те на която са през  теа-
тралните  сезони 2009-та 
и 2010-та година. 
  За постановката «На 
сънищата не вярвай» от 
драматурга и режисьора 
Вячеслав Киосе,  както 
и актьора в главна роля, 
Народният театър «Сме-
шен петък» бе награден 
със  специалната награ-
да на Министерството на 
културата на Република 
България.  
  Още един автор от гр. 
Тараклия, който пише пи-
еси на български език, ко-
ето е  много  похвално, е 
родолюбецът и познавач 
на българската народна 
култура и българската  
душевност - това  е учи-
телят, а отскоро и драма-
тург - Георги Иванов. Той 
е написал  пиесите «Ли-
ляно моме», «Сидянка 
по-младежки» и «Памет-
та на Явора» - по народ-
ни  мотиви. Постановките 
са осъществени от не-
говия син и актьора на 
«Смешен петък»  Вита-
лий Иванов и режисьора 
Иван Боримечков, дирек-
тор на българския театър 
в  Тараклия. 
  Постановките на тези 
оригинални драматур-
гични произведения със 
своята  тематичност,  та-
лантливата актьорска 
игра, красивата българ-
ска народна музика  и 
българската пъстра  ко-
стюмация завладяват 
зрителското внимание, 
предизвикват смях, ра-
дост и духовно  пречи-
стване.
  Ние, българите в  район 
Тараклия, в цяла Молдо-
ва, където живеят наши-
те сънародници, както и 
тези в Украйна и праро-
дината България, с право 
се гордеем с постижени-
ята  на  нашите творци-
писатели, дръзнали да 
пресъздават образи в 
драматургична форма. 

ДИМИТЪР
БОРИМЕЧКОВ

  Ближе к осени нынешнего года Тара-
клийский театр «Смешен петък» отметит 
свой сорокалетний юбилей. Коллективу 
принадлежит значимая роль в создании 
палитры культурных событий района. 
  Горожане, как и многие жители райо-
на, благодарны всем, кто посвятил себя 
служению театра, за  верность избранно-
му делу, профессионализм, ежедневный 
подвижнический труд, требующий кро-
потливой душевной работы, внутреннего 
достоинства,  искренности чувст, посто-
янного напряжения и полной самотдечи.
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