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Момчето на 70?

– Николай Балчев: Филипе, аз 
съм от това поколение българи, 
което е израснало с твоите филми. 
Сякаш и сега те виждам в новела-
та по Хайтов „Изпит“, във фил-
ма „Като песен“, да не говорим за 
„Момчето си отива“. Просто за мен 
ти си една легенда! Казвали ли са 
ти го и други хора?

– Филип Трифонов: Ако някой 
днес иска да покаже филми на деца-
та и внуците си с мое участие, това 
би прозвучало като „фантастично“ и 
граничещо с понятието „легенда“… 
Аз бих го дал като пример за добре 
свършена работа. Но говорим ли за 
персоналната пенсия, присъждана 
на хора с принос към българската 
култура, ми се иска тя да няма нищо 
общо с фантастиката, а да присъства 
като реалност. 

– Н. Б.: Ти си един от актьорите, 
които след 1989 г. се занимават не 
само с актьорско майсторство, но 
и с по-обикновен, приземен труд. 
Какво всичко си работил през из-
миналите години? 

– Ф. Т.: В биографията си пиша, 
че в периода 1990 – 92 г. специали-
зирам в Нюрнберг „Театрално пре-
местване на мебели“, а в свобод-
ното си време съм държал лекции 
пред въображаеми студенти на тема 

София, юли 2017 г. Седя в дома на актьора Филип Трифо-
нов на ул. „Акация“ в София и разговарям с него. Колкото 
и да е невероятно, „момчето“ тази година навърши 70! За 
последно – спомням си – се видяхме в Прага (или може 
би беше в София?) преди около 10 – 15 години, но той 
сякаш изобщо не се е променил. Решил съм да използ-
вам възможността да го изповядам днес, тъй като да се 
срещнеш с една такава личност, не е съвсем лесно.
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Разговор с един актьор, който 
не се нуждае от представяне – 
Филип Трифонов

„Сила на характера и морално-воле-
ви качества, необходими на актьора 
за работата му с режисьора по време 
на репетиционния процес в киното 
и театъра“. Истината е, че двете го-
дини (1990 – 92), прекарани в Герма-
ния, работих във фирма за премест-
ване на мебели. 

Като ученик между десети и еди-
найсети клас (1964) нямаха хора и 
поработих като келнер в Морското 
казино на Несебър (вече не същест-
вува). И до сега помня една другар-
ка, инструкторка на млади комсо-
молски кадри, дошли да вечерят 
– наблюдава ме как се щурам между 
масите, докато се старая да им сер-
вирам с необходимото внимание. А 
на комсомолските кадри работата 
им е между масите (в пряк и пре-
носен смисъл). Та я чух да ме дава 
за пример: „Ще видите – каза – как 
това момче ще се оправи в живота 
след десет години“. Аз тогава мислех 
да бягам в Западна Германия с мой 
по-голям приятел от махалата и си 
помислих със съжаление, че „няма 
как да видят“. Но не минаха и десет 
години, а бяха ме вече заснели в по-
сочените от теб филми, плюс „Пре-
брояване на дивите зайци“. Хубаво 
е да можеш да се грижиш за семей-
ството си с това, за което си учил, и 
което най-добре правиш.

– Н. Б.: Какви са днес творче-
ските ти ангажименти? В театъра 
и в киното? Какви са плановете ти 
за бъдещето?

– Ф. Т.: Освен театралното пред-
ставление по „Аудиенция“ на Вацлав 
Хавел с Николай Гундеров, миналото 
лято ме заснеха в два игрални филма. 
Единият май не се получи, но „Мото-
рът“ на режисьора Валентин Гошев, с 
когото работя за трети път след „Са-
мотни сърца“ и „Топъл ноември“, със 
сигурност ще се радва на заслужен 
интерес. Филмът обхваща два пери-
ода от историята на България – мал-
ко преди нахлуването на съветските 
„освободители“ на 6 септември 1944 
г. и двайсет години по-късно (1964 г.). 
Моят персонаж е народен представи-
тел до 1944 и участва само в първата 
част, по обясними причини.

– Н. Б.: Как гледа на света 
„момчето“ в днешни дни? Още ли 
е така наивно, прямо и искрено, 
както в споменатите в началото 
филми, или „белезите на време-
то“ са го променили?

– Ф. Т.: Момчето гледа сега от по-
гледа на дядо и с известно притес-
нение за европейското бъдеще на 
България. Мисля си как 28 години 
не стигнаха на новите ни управници 
един аутобан до границата с Юго-
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славия или с Румъния да направят, да се 
пътува до Прага по магистрала. „Момчето 
си отива“ е филм от преди 45 години и ако 
се запитаме стигат или не стигат 45 годи-
ни даден филм да загуби от въздействието 
си, отговорът е, че и две по 45 години няма 
да стигнат, ако филмът е добър. Наскоро 
след прожекция на „Момчето си отива“, с 
който „Шуменско пиво“ закри Фестивала 
на българското кино в Шумен, млади хора 
ентусиазирано твърдяха, че филмът нищо 
не е загубил от прелестта си. Лошото е, че 
като го излъчват по телевизията, го отде-
лят от втората част „Не си отивай“. Все 
едно като излъчват „Роки“, само първата 
серия да гледаме.

– Н. Б.: Какво е днес отношението към 
актьорската гилдия от страна на Минис-
терство на културата, на ръководството 
на театрите, на Българска кинематог-
рафия? С една дума – ценим ли нашите 
актьори? По случай 70-годишнината ти 
беше награден с ордена „Златен век“ – за 
особени заслуги в областта на изкуството 
и културата. Това не е ли признание с без-
спорна тежест?

– Ф. Т.: Мисля, че е лично признание на 
сегашния министър на културата г-н Банов 
или на негови интелигентни съветници. 
Наскоро се събудих от кошмарен сън, че 
предложението на Съюза на български-
те филмови дейци до Министерството на 
културата за споменатата в началото пен-
сия, се оценява от председател на някаква 
комисия и той казва „НЕ“. Неотдавна, по 
времето на министър Вежди Рашидов, си 
позволих да участвам в конкурса за дирек-
тор на Националния ни театър, очаквайки 
да се изправя пред комисия, съставена от 
личности с национално значение, като Рай-
на Кабаиванска, примерно, или инж. Джо-
ни Пенков… И воден от максимата „Кажи 
ми кой те е научил да плуваш, за да ти кажа 
ставаш ли за директор на Националния ни 
театър“, бях уверен, че ще се спрат на мен… 
И доказателство за „чисто минало“ от ко-
мисията по досиета добавих, но тази коми-
сия, оглавена от „професор“ с псевдоним 
към ДС, не уважи желанието ми да помогна 
за развитието на Националния ни театър. 
Единствената полза беше, че псевдонимът 
му на лечебна билка премахна хремата ми, 
с която се явих на конкурса. Но сега имаме 
нов министър и както се казва „нов късмет“. 
А и съм чувал, че каквото сънуваш, става 
обратното в живота, та може и на свястна 
комисия да попадна.      ◆

Актьорът Филип Трифонов и неговият славен автомобил

Филип Трифонов в ателието на сина си – скулптора Мартин Трифонов

Актьорът договаря по телефона поредната си изява


