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О Колко тежи един куфар?
Вероятно логичният отговор звучи – зависи за къде пътувате и за колко дълго. Да, обаче – 
ако сте решили да преместите живота си на хиляди километри от родното място – какво ще 
съдържа куфарът Ви? „Тениски за прегръщане, обувки, готови винаги за път и други неща, кои-
то помагат да се връщаш“, казва Герасим Дишлиев в спектакъла си „Монолог с куфар“, който 
пражката публика имаше удоволствието да види на 13 септември в театъра Alfred ve dvoře. 

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“ и БКИ, Прага

Представлението вече е 
изиграно над 50 пъти 
пред 5000 зрители. 
Обиколило е Бълга-
рия, Франция, Фин-

ландия, Израел, Италия и е гостувало 
с успех на фестивали, големи и мал-
ки театри, циркова арена, читалища, 
културни центрове, домове за стари 
хора, затвори. Навсякъде хората си 
тръгват развълнувани, усмихнати, 
пречистени, върнали се към споме-
ни, свързани с дома, пътя и мечтите.

Спектакълът е в основата на меж-
дународния проект „Мимолетни 
следи“ – „един проект за обмен на 
човечност чрез изкуство, екология и 
спорт. Идеята на това турне с куфар 
е да измина обратно пътя, по който 
преди 18 години тръгнах на автос-
топ от Свиленград към Париж в го-
нене на мечтата си – да бъда мим, да 
уча при най-добрия, маестро Марсо. 
Сега, когато пътят се оказа мой дом, 
искам да го измина отново, като този 
път не бързам презглава към крайна-
та точка, а се наслаждавам на всяка 
крачка и всяка среща“, разказва Ге-
расим Дишлиев, автор и изпълнител 
на „Монолог с куфар“. Велотурнето 
на Герасим Дишлиев стартира на 1 
септември 2014 г., а финалът е пред-
виден за 5 октомври 2014 г., общата 
продължителност на пътуването е 34 
дни (3077 км), а спектакълът се иг-
рае в 34 града и 7 европейски страни. 
Маршрутът пресича Европа от запад 
на югоизток – Франция, Германия, 
Чехия, Словакия, Унгария, Румъния 
и България. Това е пътят, който Ге-
расим изминава, за да пристигне в 
Париж през 1993 г. и той е гръбнакът 
на представлението. „Защо точно с 
велосипед?“ – попитах талантливия 
българин. „За да съм по-близо до 

хората“, отговори ми той и разказа, 
че по време на пътешествието си не 
използва навигация, а стандартния 
начин – спира, пита. Хората са мно-
го отзивчиви, дори полицаите не са 

толкова строги, а са дружелюбно на-
строени. Колелото обаче е снабдено с 
камера, защото идеята на организа-
торите е да бъде заснет документален 
филм и създадена книга-дневник. Те 

Герасим Дишлиев – с вярното колело и емблематичния куфар
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Герасим Дишлиев – Геро е роден в 
Свиленград на 29 юли 1968 г. Завършва 
Ecole Internationale de Mimodrame de Paris 
– „Marcel Marceau“. Веднага след получа-
ване на дипломата си, той е поканен от 
Марсел Марсо да стане негов асистент и 
преподавател в школата, където работи 
до закриването й през 2005 г. В кариера-
та си Герасим Дишлиев е играл с Марсел 
Марсо, Магали Ноел, Жак Ижлен, Емануел 
Вакка, Мари Трентинян, Рафаел, Мадона 
Буглионе, Костантино Раймонди.

Заедно с режисьора Константинo Рай-
монди има своя театрална трупа. 

ще са отражение на взаимодействие-
то между човека и природата, зрите-
лите и актьора, между хората, градо-
вете, страните…

В Чехия европейското турне на 
„Монолог с куфар“ се представи на 
пет сцени – Пилзен, Прага, Кутна 
Хора, Нове место на Мораве и Бър-
но. Проектът е под патронажа на 
Посолството на Република България 
в Чехия, а основен партньор и съор-
ганизатор е Българският културен 
институт в Прага. 

Толкова по отношение на факти-
те – време е си подредим куфара... и 
да потеглим. Спомняте ли си собст-
веното първо пътуване към новата 

Много емоция, в която думите са излишни

мечта, понесли в сърцето си раздвое-
нието, болката от раздялата, страхът 
от непознатото? Тази сложна палитра 
от емоции Герасим Дишлиев предава 
с експресивния език на пантомимата 
и човек усеща внушението, идващо 
от мимиките, жестовете, движени-
ята на тялото. И макар актьорът да 
определя спектакъла си като „авто-
биографична измислица“, си мисля, 
че той го е сътворил за мен, за теб, а 
вероятно и за повечето от вас, защо-
то ние сме хиляди и дори милиони. 
Подреждаме куфарите си, за кой ли 
път, с копнежа да се върнем в Бълга-
рия, да видим обичаните от нас хора 
и в същото време оставаме в мислите 
си в чуждия град и в чуждата държа-
ва, които, без да усетим, са се превър-
нали в нашата втора родина. Съпре-
живявайки историята на един млад 
човек, гонещ мечтата си, неговите 
трагикомични перипетии, болката 
от разочарованията и радостта от ус-
пеха, нямаме нужда от думи, защото 
пантомимата предава общочовеш-
кото, универсалното, а музикалният 
фон, в който преобладава българска-
та народна песен, грабва сърцето ни. 
После, изведнъж, си даваме сметка, 
че мимът говори: на български, чеш-
ки, английски, немски, италиански, 
френски. Това са езиците на раз-
лични европейски народи, а именно 
тяхната реч ги прави неповторими, 
единствени, уникални. Тогава какво 
има в куфара на Герасим? – редом 
до мечтата и спомените се е сгушил 
и родния му език, защото следвайки 
своя блян, не може да изтръгне коре-
ните си. 

След края на спектакъла актьорът-
мим се обърна към публиката с някол-
ко въпроса – дали някой се е осмелил 
да застане пред мобилната му камера 
– не зная. Макар и с малко закъснение, 
ще отговоря на един от тях сега – да, 
господин Дишлиев, куфарът ми вече е 
по-тежък – с размисли за пътя – тук и 
сега, и за онзи другия, към България. 
Не обичам думата емигрант, предпочи-
там друга, от която боли по-малко (не 
че ще прогони носталгията) – гражда-
нин на света. Благодарим за смеха през 
сълзи, за магията на изкуството. 

Аплодисменти и до нови срещи – 
някъде по пътя!  ◆

На 17 октомври на сцената 
на театър Д21, бе представен 
новия моноспектакъл на ак-
тьора Георги Мамалев „Какво 
става?“. Любимият на много 
българи актьор подари на 
зрителите букет от седем ат-
рактивни образа, изградени в 
типичния за него стил – смеш-
ни и гротескни, актуални и 
разпознаваеми. 

В изпълнение на Георги Мамалев 
видяхме иманяра, който лично е от-
крил плочата на хан Крум Страшни 
и се тюхка, че е единственият за-
грижен за културно-историческото 
наследство в държавата; лекаря, 
смачкан от нескончаемите здравни 
реформи, който се е размечтал за 
европейски пациент – точен, изря-
ден, спретнат и... здрав, да ти е кеф 
да го умориш; футболния запалянко, 
фен на „Ужас“ – Мамарчево, отбора, 
който тъкмо е спечелил служебна 
победа срещу сборен отбор с Ро-
налдо, Роналдиньо и Стоичков, но 
поради неявяване на противника. 
Сред образите на Мамалев бяха биз-
несмени, политици и обикновеният 
човечец, който не спира да върти 
каналите на новините в търсене на 
отговор на жизненоважния въпрос 
„Какво става?“.

Георги Мамалев е съавтор на 
моноспектакъла заедно с Весел 
Цанков. Режисьор е Владлен Алек-
сандров, костюмите са на Елена Ива-
нова, музиката – на Сашо Младенов. 

Текст и снимки: БКИ, гр. Прага


