
В началото беше тайна. Запали се 
първо една учителка и се втур-

на да съчинява най-подходящите 
сценарии за училищни постановки 
– адаптации на “Граф Монте Крис-
то”, “Ромео и Жулиета”,  “Хамлет” 
или “Тартюф”. Ех, прекалено позна-
то!  Задължително за изучаване – 
направо тормоз и скука! Насочи се 
към правилната посока: нещо бъл-
гарско! Патриотично! С нашенски 
дух! Може би “Хъшове”? Но къде 
ще се мерим ние с възможностите 
на Александър Морфов? Не става! И 
неочаквано съпругът й, търпеливо 
наблюдаващ безкрайното ходене по 
мъките на нещастната си половинка, 
й подхвърли най-простичката идея. 
“Ами направете нещо за юнаците с 
калпаците. Помниш ли Парцалев, 
Калоянчев, Никола Анастасов, Гри-
гор Вачков и Стоянка Мутафова в 
ролята на момата и ламята? Добре 
би било с  нещо такова да се хванете.  
Просто за изпълнение, пък и  смеш-
но...”

Учителката онемя. Ето находка-
та – направо гениална! Хем съвре-
менно, хем с фолклорни мотиви! И 
се започна... След дълго ровене тук 
и там удари на камък. Не можеше 
да открие драматургичния текст на 
“Приказка за калпаците” от Пан-
чо Панчев. Но затуй пък попадна 
на телевизионния филм “Юнаци 
с умни калпаци” от Никола Русев. 
Беше възхитена. Чудесна игра на ар-
тистите -  Павел Попандов, Кръстьо 
Лафазанов, Ивайло Христов, Иван 
Петрушинов и Пепа Николова! Три 
дни се тюхка и вися в интернет, до-
като извади текста и го напише на 
компютър. Ами сега? Кой ще го изи-
грае? И ще могат ли нашите учени-
ци да го направят успешно? Дали 

ще пожелаят изобщо да се включат? 
Не можем все да ги задължаваме!... 
Ами родителите? Дали и те няма да 
се разбунтуват, че ангажираме деца-
та им с излишни, пренатоварващи 
дейности? Ами ако се провалим? 
Ами...И бедната учителка, изтерза-
на от съмнения, сподели тайните си 
мъки с друга учителка. Колежката й 
направо се вдъхнови. И отсече: “Чу-
десно! Ще стане! Имаме реквизита. 
Почти всичко имаме. Каквото няма-
ме, ще намерим.” И това беше второ-
то начало...

А третото дойде съвсем естестве-
но - юнаците и мома Петрана бяха 
избрани съвсем лесно. Те просто 
сами предложиха да участват – при 
това без да настояват за отлични 
оценки, без да правят пазарлъци 
колко време ще си загубят за науча-
ване на текста. Хареса им. Смяха се 
и  това беше достатъчно.

“Дойде и дългоочакваният ден на 

представлението.”/Почти като през 
Вазовото време. Представлението на 
“Многострадалната Геновева” - само 
около 134 години по-късно/.

И тъй: “Дойде дългочакваният 
ден на представлението”!

Тайната за подготвяната пиеса 
вече се знаеше от цялото училище. 
Коридорите в междучасията се огла-
сяха от репликите на юнак Харалам-
би: “Как може да съм толкова учен, 
ама толкова учен, просто не знам! 
Ох! Де гиди, ламьо стръвнице, де 
гиди, дърта умнице!...А, бе, тая ламя, 
много проста!...Не се крий, не се 
крий, не ти отива на образованието 
да се криеш така...” Или на майстор 
Пандо: “Аз викам, щом селото не ни 
признава, и ние да го не признаваме. 
Ще сме им обидени например.” Или 
на юнак Въсо, “дето на една сватба 
цел вол изяде, с рогата даже”- “Нер-
вен е. От ученост е. Всички учени 
са нервени”. Или пък на Пешко: 

ЕДВА ЛИ НЯКОЙ Е ПРЕДПОЛАГАЛ КОЛКО ВЕСЕЛИЕ, СМЯХ И ЖИЗНЕРАДОСТ МОЖЕ ДА ВНЕСЕ СРЕД НАШИТЕ УЧЕ-
НИЦИ ПОСТАНОВКАТА НА “ЮНАЦИ С УМНИ КАЛПАЦИ” ОТ НИКОЛА РУСЕВ. ЗАБЪРЗАНИ, ЗАДЪХАНИ, СТРОГИ И 
ОТГОВОРНИ, УЧИТЕЛИТЕ НЯМАХМЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ОГЛЕДАМЕ И ВИДИМ КОЛКО МНОГО СКЪПИТЕ НИ  ВЪЗПИТА-
НИЦИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕЩО РАЗЛИЧНО. НО ИДЕЯТА ЗА ТЕАТЪР ОТДАВНА ВИТАЕШЕ В УЧИЛИЩНИЯ ВЪЗДУХ И 
ПРОСТО ТРЯБВАШЕ ДА ДОЙДЕ ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ.

Театър 
в Българското училище

22 · брой 3 · РОДЕН ГЛАС

У
Ч

И
Л

И
Щ

Е
 

Л
Ю

Б
И

М
О

�  ТЕКСТ: Светла Болчева  СНИМКИ: учениците-зрители



“Верно, бехме си дали дума, Петран-
ке, ама тогава си бех най-редовен 
селяндур, а сега съм юнак! Тия хора 
тук в огъня влизат за мене!” “Влизат 
и не излизат даже!...”

И образът на мома Петрана не ос-
таваше без последователи: “Ти луда 
ли си, мари?! Е, ако аз не го изям, 
той сам ще си изяде главата, щото 
те зарязал тебе и се повлякъл с ония 
щураци, мързеливи, за срам пред 
селото. Па те оставил теб – мома за 
чудо и приказ! – с две каруци чеиз...”. 
“Колко?! “ , “Две бе, Пешко. Той и за-
това заслужава да го ям на два пъти: 
да го изям и да го изплюя и пак да го 
изям...”

И така нататък. Няма да описва-
ме безконечните вълнения, закач-
ки, колебания и забежки на нашите 
актьори. Юнаците си бяха родени 
за юнаци и някои от тях не дойдоха 
дори на генералната репетиция., при 
което двете учителки /особено една-
та/ бяха почти пред нервен срив: 
готова да се откаже от пиесата и да 
даде ролите на други, за следващата 
година.

Обаче!!!...
“Настъпи дългоочакваният ден 

на представлението”. /трети, после-
ден път/

Един от вече пременените ни 
юнаци не искаше да си сложи калпа-
ка, за да не му се смачкала модерната 
прическа, друг пък категорично от-
казваше да си облече “това загубено 
селско елече”, защото бил “много по-
мощен в гърдите”, трети бродеше из 
сцената и размахваше истинска въз-
душна пушка, учителката търчеше 
след него и му викаше да свали това 
оръжие и да не се цели в публиката, 
защото...но най-после всичко утих-
на. 

Директорът на училището г-н 
Еленко Начев  поздрави щастливите 
четвъртокласници  с успешното им 
завършване. Изказа поздравление 
по случай празника – Деня на детето 
и поднесе наградите на всички уче-
ници, отличили се през годината.

Последва и представлението. В 
залата беше тихо, тихо, тихо – като 
в Народния театър. Нашите юнаци 
и мома Петрана в началото се при-
тесниха и се чувстваха почти като 
на рецитал, но после се отпуснаха 
и се вживяха в ролите си. Публи-
ката беше очарована. И ученици, и 
родители коментираха с радостно 

оживление героите и репликите им. 
Дори и възрастните бяха възхитени 
и си разменяха весели закачки от 
типа: “А, г-н Болчев, трябва да ви 
издадем документ за патент върху 
“Капан за лами”. “Е, да , вярно е, из-
требихме ламите из нашата околия, 
та сега реших да го дам под наем на 
Българското училище.” “Ламите деб-
нат навсякъде...” “Е те такова нещо у 
Европата нема!...”

А учениците бяха направо във 
възторг. Актьорите получиха мно-
го искрени поздравления, прегръ-
щания, целувки – и от млади, и от 
стари. Учителката, почти разплака-
на, им благодареше за всичко. Един 
от тях просто каза: “Според както 
пише у науката, тука беше дотука. 
Искаме нови роли!”

Ето как една скромна идея се пре-
върна в нещо добро и хубаво за на-
шето училище. И учим, и работим, 
и се радваме на живота ни заедно. 
“Това е прекрасно, нали?”

��
Изказвам лична благодарност на 

нашите скъпи ученици – Тони, Да-
рин и Митко от 8.клас и  на Румен и 
Стоян от 10.клас.

Благодаря  ви, мила Тони и мили 
момчета, за чудесната ви игра, за 
вдъхновението, с което се вклю-
чихте в разучаването на ролите, за 
веселото настроение, с което рабо-
тихте, за сърдечния ви смях. С удо-
волствие ви пиша отличен по  жи-
тейския открит урок в тази трудна 
ситуация – театър в нашето учили-
ще!  Ако можеше така да се увличате 
и във всички учебни часове!...Ех, ако 
можеше!... 

Изказвам благодарност още и на 
госпожа Васева за всестранното й 
съдействие по време на репетициите 
и при представянето на пиесата, за 
доставянето на “умните калпаци” и 
на ламешката кожа, на г-жа Станева 
– за декорите, и на г-жа Добрева -  за 
музикалното оформление. Благода-
ря и на съпруга ми Николай, който 
ме подкрепяше в това начинание и 
ни предотстъпи специален капан за 
лами.

Пожелавам на всички българи ху-
бавите им идеи да достигнат до бла-
готворен завършек. 

“Светът е сцена и всички ние сме 
актьори”. �
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