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На „Чудно чудо с Чудомир”На „Чудно чудо с Чудомир”
стана свидетел публиката, която на 5 юни присъстваше на моноспектакъла на бургаския актьор Стоян 
Памуков, състоял се в галерията на Българския културен институт в Прага. Възрастовият диапазон на 
зрителите недвусмислено показваше интереса към културното събитие и докато по-зрелите си припом-
няха жизнерадостните, изпълнени с хумор разкази на Чудомир, тихичко повтаряйки си познатите ре-
плики, най-малките вече се превиваха от смях пред невероятните превъплъщения на Стоян Памуков.

Редом до комедийния та-
лант на актьора безспор-
но трябва да поставим и 
чудесната режисура на 
Симеон Димитров, ориги-

нално решеният сценарий на спекта-
къла, в който, отначало изненадано и 
плахо, но по-късно смело и с желание, 
се включи цялата публика. Въведе-
нието на спектакъла бе написано с 
много обич към този интересен, са-
мобитен български писател, но и с 
мъничко тъга: „Недооценяван и по-
скоро пренебрегван от критическата 
мисъл, този талантлив творец дълги 
години беше захвърлен в задния двор 
на българската култура”. С тънко чув-
ство за хумор и самоирония личност-
та на Чудомир бе сравнена с такива 
титани на литературата като Чехов, 
Достоевски, Хемингуей, а зрителите 
участваха в „търг, свързан с духовно-
то и материалното наследство на един 
велик творец, чиито художествени 
произведения се явяват еманация на 
творческия гений на човечеството”.

 Бяха предложени „изключителни 
по своята ценност артефакти, свър-

зани косвено с живота на Чудомир”, 
а публиката, според Стоян Памуков, 
също не е била избрана случайно, за-
щото в Прага живеят почитатели на 
Чудомир, те пък имат не малки фи-
нансови възможности. И така, бяха 
предложени: такето на Симо Шива-
ча, вратовръзката на Кольо Качулят 
(персонаж, пристрастен към полити-
ката), поличката на как’ Сийка, кали-
мавката на поп Костадин (твърде раз-
личен от благовидната ни представа 
за духовен пастир), гарсонетката на 
чичо Минчо Дантелата (провинциал-
ният бохем), капелата на мадам Тин-
ка. След представянето на всеки екс-
понат следваше запознаване с героя 
чрез откъс от съответния разказ, в 
съчетание с кратки песнички от епо-
хата. За един от експонатите наддава 
и моя милост – на сърце ми падна по-
личката на как’ Сийка – за съжаление 
обаче финансовите ми възможности 
очевидно не бяха достатъчни, за да се 
сдобия с жадувания експонат. Затова 
пък искрено се посмях над нейния 
образ, представен в анотацията като 
предшественик на жълтата журна-

листика. (Само се надявам да не за-
почна и аз да клоня към жълтия цвят 
в скромните си писания). Актьорът 
Стоян Памуков не знаеше умора в 
различните си превъплъщения, на-
мирайки точната интерпретация за 
всеки образ – с добродушен Чудоми-
ровски хумор към дребните човешки 
слабости и пороци, със закачка към 
веселите истории на някогашните 
герои. Огромната част от типажите 
на Чудомир отдавна са прекрачили в 
миналото, но ситуациите при които 
те се изявяват, са си същите. 

Сред публиката имаше и деца, 
които искрено се забавляваха – ще 
ми се да вярвам, че ще проявят инте-
рес и ще потърсят някое от томчетата 
на писателя, за да се запознаят с него 
в оригинал и да обогатят познанията 
си за българската литература. Що се 
отнася до нас, възрастните, мисля си, 
че се насладихме на чудесно театрал-
но представление, в което актьорът 
Стоян Памуков внесе съвременно 
звучене, превръщайки се в съавтор и 
сценичен колега на големия българ-
ски творец Чудомир.  ◆

Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас” 
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Роден е на 25.03.1890 
г. в с. Турия, Старозагорска 
област. Завършва Дър-
жавното художествено-
индустриално училище в 
София (1913). Участва във 
войните, работи като гим-
назиален учител в Казан-
лък (1920-1933), специа-
лизира рисуване в Париж 
(1929-1930). До смъртта си 
(26.12.1967) е председател 
на читалище „Искра” и ди-
ректор на Историко-етнографския музей в Казанлък. Член 
на Върховния читалищен съвет (от 1938). Първите му изя-
ви в печата (1907) са карикатури и римувани злободневки, 
следват фейлетони, разкази, епиграми. Кратките хуморис-
тични разкази на Чудомир го правят изключително попу-
лярен, те не слизат от читалищните сцени, а книгите му за 
кратко време претърпяват многобройни издания: „Не съм 
от тях” (1935), „Нашенци” (1936), „Аламинут” (1938), „Кой 
както я нареди” (1940), „Консул на Голо бърдо” (1947) и др. 
Освен като писател и художник, Чудомир оставя име и като 
изследовател-краевед, с изключителен принос за музейно-
то и читалищното дело. Негови произведения са преведе-
ни на румънски, руски, словашки, сърбохърватски, чешки, 
гръцки и др. езици.

Чудомир 
(псевдоним на 
Димитър Христов Чорбаджийски)

Роден в с. Цар Калоян, 
Разградско. През 1976 г. за-
вършва ВИТИЗ „Кръстьо Са-
рафов”. Дебютира в Сливен-
ския театър „Стефан Киров” 
в постановката на големия 
български режисьор Любен 
Гройс – „Комедия от грешки“ 
на Уилям Шекспир. От 1976 
до 1983 г. тук играе десетки 
запомнящи се роли.

От 1983 г. е в трупата 
на Бургаския театър, в 
която продължава да ра-
боти и до днес. Незабра-
вими ще останат неговите изпълнения в постановките 
на Б. Чакринов: „Чичовци”, „Вечеря за глупаци”, „Търго-
вци на презервативи“, „Както ви харесва”, „Двамата ве-
ронци”, „Плешивата певица”, „Арсеник и стари дантели”. 
През годините актьорът има изяви и в предавания на 
Българската национална телевизия.

Стоян Памуков
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