
О т доста време стои без 
отговор въпросът как до 
театралите стигат драма-

тургичните творби на съвременни-
те автори. В  цял свят се появяват 
прекрасни произведения за сцена, 

но в  много случаи не могат да из-
лязат от рамките на езика, на който 
са написани. Езикова бариера! Как 
режисьори и актьори да ги включат 
в репертоара си, като нямат достъп 
до тях?

Издателствата обикновено се 
въздържат от публикуване на дра-
матургична литература (предимно 
по финансови съображения), а меж-
дувременно в  чекмеджетата на теа-
тралните преводачи лежат, поняко-
га с  години, готови или полуготови 
преводи на чудесни пиеси, без шанс 
да стигнат до публиката, защото ни-
кой не подозира за съществуването 
им.

И  беше необходимо само едно 
енергично: „Има ни!“ Произнесе 
го преди близо четири години из-

тъкнатият преводач Хари Анич-
кин и  на поканата му откликнаха 
утвърдени театрални преводачи. 
Ръководствата на няколко софий-
ски театри ги подкрепиха, охотно 
предоставиха и  продължават да 

предоставят клубовете и  малки-
те си сцени за проявите на Клуба 
на театралния преводач (наречен 
FPTSFPTS, удвоена абревиатура 
от From page to stage), а  актьорите 
им с  готовност се включват в  тези 
творчески срещи, вече популярни 
сред професионалистите. Особено 
симпатичен момент е, че всички 
„действащи лица“ – театрите, ак-
тьорите и  преводачите – участват 
в  тях напълно безкористно (и  без-
платно!). В  съвременния комер-
сиализиран свят това е  наистина 
рядко явление и думата ентусиазъм 
в случая е съвсем уместна. В резул-
тат досега са осъществени двайсет 
презентации, още няколко са в под-
готовка. На всяка от тях пред при-
състващите режисьори и  актьори 

трима преводачи представят с  ня-
колко думи „своя“ автор и пиесата 
му, а актьори от театъра четат кра-
тък откъс от нея. Така театралите 
научиха за 60 пиеси, написани на 
12 езика в 20 страни, най-често от-
личени с  високи награди. Част от 
представяните заглавия намериха 
път към сцената – в  духа на мото-
то, дало наименованието на Клуба. 
С  времето отделните презентации 
придобиха и тематична ориентация 
– например: хумор, политическа 
пиеса, монолози на актриси, диало-
зи на актьори и други.

За чешките автори е отредено до-
стойно място. Монологът „Смъртта 
на талантливия шопар“ от Роман 
Сикора развълнува присъства-
щите. По случай 24 май през 2011 
година в  тематичния цикъл „Сла-
вянски автори“ на сценично четене 
беше представена пиесата „Сопран 
от брега на язовира“ от Петър Ко-
лечко. Интересът към „Градинско 
увеселение“ на Вацлав Хавел беше 
очакван. Но напълно неочаквана 
беше драматизацията на фрагмент 
от романа на Даниела Фишерова 
„Хепи енд“ (издаден на български 
език от издателство „Ерго“). Ока-
за се, че в  белетристичната творба 
на изтъкнатата авторка на пиеси 
се преплитат няколко съвсем под-
ходящи за инсцениране сюжет-
ни линии и  само очакват да бъдат 
извадени. Гост на представянето 
беше новият директор на Чешкия 
център, г-жа Катержина Хуртаева. 
Тя изрази готовност да предоставя 
сцената на Центъра за популяриза-
ция на нови драматургични творби 
и  отзивчивостта й  бе оценена от 
присъстващите бъдещи участни-
ци в  презентациите – преводачи 
и  театрали. Навярно на тази сцена 
не след дълго ще се качат не само 
текстовете, но и  авторите им, за 
установяване на пряк контакт със 
специализираната и  дори с  по-ши-
роката софийска публика. �

ИДЕЯТА НЕ СЕ РОДИ СПОНТАННО. ОБСТОЯТЕЛСТВАТА Й ВДЪХНАХА ЖИВОТ.
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или Клуб на театралния преводач
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