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Гергана Змийчарова 
и главната роля 
в спектакъла „Живот“
Тя е Жана д`Арк. Тя е Жулиета. Тя е Катерина. Тя е Милкана. Животът 
й е поредица от роли и театрални, и житейски. Не определя себе си 
като творец, но е точно такъв. Рисува, снима, пише… и изкусно иг-
рае в постановката наречена „Живот“, без да чака нечии аплодисмен-
ти. Нея може да откриете на театралната сцена, зад фотообекти-
ва, в любимата й библиотека, пред триножника с палитра в ръка или 
навсякъде, накъдето изкуството я поведе. Запознайте се с Гергана 
Змийчарова – неподправена, искрена, различна, дръзка, ентусиазира-
на… Актриса по професия и творец по душа. Една вселена…

Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: Росина Пенчева и личен архив на Гергана Змийчарова

– Коя е Гергана Змийчарова – 
представете ни се така, както само 
един творец може?

– Ау!?! Не мога като творец… Не 
знам как се представя един творец… 
Аз съм Гергана. Родена съм в Пазар-
джик. Израснах в София. От няколко 
години живея в къща, на село. Най-
щастлива съм у дома. Следващите 
ми три любими места са: театралната 
сцена, библиотеката и фитнес-залата. 
Все по-често се представям като ак-
триса, когато ме питат какво работя. 
То е вероятно, защото на следващия 
въпрос – „къде играеш?“ ми е по-лес-
но да отговарям, отколкото на въпро-
са „какво рисуваш?“, който следва, ако 
се представя като художник. Иначе: 
рисувам, играя, снимам, напоследък и 
пиша, имам семейство, уча се да свиря 
и спортувам. След семейството ми  – 
няма йерархия в тези неща – всички 
останали са еднакво важни. 

– Каква искахте да станете, кога-
то бяхте дете?

– Казвах от малка, че ще ста-
на художник. Това си спомням. Не 
помня ужасно много да съм го ис-
кала – просто в моето детство беше 
популярен въпрос и трябваше нещо 
да се отговори. Мисля, че сега вече не 
питат децата непрекъснато за това... 

Помня също, че имах големи съм-
нения и колебания в гимназията  – 
какво висше образование да избе-
ра – между осми и дванадесети клас 

си смених решенията десетки пъти. В 
крайна сметка кандидатствах, приеха 
ми и цели две години учих нещо, в 
което се надявам никога повече да не 
се набърквам – театрална режисура. 
Тези две години, обаче си имаха своя 
смисъл в живота ми – срещнаха ме с 
театралната сцена, на която тогава за 
първи път се качих, открих някои от 
най-важните хора в живота ми; това 
беше и времето, в което се упражня-
вах много да пиша – тогава не знаех 
защо… Някои работи по-късно се 
наместват. Никога, никога, никога 
обаче, не съм предполагала, че ще 
бъда актриса. 

– Първият Ви досег с голямата 
сцена беше… 

– Да, точно в НАТФИЗ беше. Ние, 
студентите по режисура в класа на 
моя тогавашен професор – Снежи-
на Танковска, бяхме принудени да 
посещаваме часовете по актьорско 
майсторство и да взимаме участие в 
тях. Не ми беше приятно в началото, 
струваше ме се много срамно – в пър-
ви семестър на първи курс трябваше 
да имитираме животни – целият клас 
ръмжим, лаем, лазим… Много ме 
беше срам – и заради тях, и за мен са-
мата. Не съм мечтала да играя роли, 
камо ли да муча на четири крака от 
сцената – качваха ме насила. Но… по 
някое време ми хареса. Даже напус-
нах НАТФИЗ, когато се наложи да 
сляза от сцената и да се концентри-

рам върху режисьорските си задачи. 
Тогава разбрах, че повече нямам как-
во да правя там и си тръгнах. 

– Любимата Ви театрална роля е…
– Обичам всичко, което съм игра-

ла и играя. Обичам Жулиета – защо-
то тя е гласът на непримиримата мла-
дост; обичам Милкана в „Майстори“, 
защото тя е „негърът на света“ от 
онази песен на Джон Ленън; обичам 
Катерина от „Теремин“, защото тя е 
въплъщение на всеопрощаващата, на 
съвършената любов; обичам Графи-
ня Розина, защото е развратна, екс-
травагантна, умна и егоцентрична, 
каквато дълбоко в себе си, предпола-
гам, иска да бъде всяка жена. Всъщ-
ност всяка роля е уникален шанс да 
дадеш плът, кръв и глас; да привле-
чеш вниманието към една личност, 
която без теб не би имала този шанс. 
За мен това е смисълът на нашата ра-
бота – да огласим нечутите, да бъдат 
изслушани ония, които иначе биха 
останали тихо между страниците на 
пиесите. Пиеси се четат само от ак-
тьорите, режисьорите, драматурзи-
те… и шепа още изкушени читатели. 
А в театралната зала влизат 100, 200, 
че понякога и 700 души всяка вечер. 
Пред тези хора, само чрез теб твоят 
„герой“ може да изкаже болките си, 
радостите си, да бъде чут… Все пак, 
ако трябва да избера една любима 
роля – това е Жана д’Арк. Не защото 
е най-голямата ми роля. Не защото е 

Като Катерина Теремин в „Теремин“, 
режисьор Валентин Ганев. 
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най-героичната – в нашето предста-
вление тя не е дори особено героич-
на… А защото това представление е 
спектакъл с послание, с мисия. Спек-
такъл, който изрича много смело на 
висок глас една голяма, но позабра-
вена истина. Имам възможността 
да съм част от вестителите на това 
послание. Всеки път, когато играем 
Жана д’Арк, съм благодарна за тази 
изключителна привилегия!!!

– А тази, за която още мечтаете… 
– Мечтая и се надявам да намирам 

във всяка роля, която играя, онова 
послание, което си струва да се спо-
дели! И да успявам да го споделя с 

публиката. Актьорът може да получи 
големи роли и да не направи нищо с 
тях, може да получи и малки роли, и 
те да му донесат голямо удовлетворе-
ние и смисъл. Признавам си, че нямам 
време да чета пиеси за удоволствие и, 
може би заради това, нямам мечтани 
роли. Нямам цели за постигане в те-
атъра. Нито на някое от другите си 
поприща. Отминаха годините на мо-
ята амбициозност, на стремежа ми 
да бъда забелязана, оценена. Не се 
съревновавам с никого – осъзнах, че 
това няма край – винаги някой е по-
талантлив, по-красив, по-умен, по-ка-
дърен, по-оценен… Сега ме занимава 
повече смисълът. Не резултатът. 

Качвам се вечер на сцената зара-
ди моя герой и заради тези, които са 
дошли в салона – ако успея да осъ-
ществя този диалог между тях – пуб-
лика и герой – съм щастлива. Когато 
ми пишат развълнувани зрители, съм 
щастлива и се наслаждавам на тази 
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моменти, защото знам, че и това е до 
време. Когато нямам какво повече да 
кажа от сцената – ще сляза. С огромна 
благодарност, че сцената ме допусна 
до себе си! 

– И в този ред на мисли – има ли 
роля, която не бихте искали да изи-
граете?

– Не мисля, че ролята е сама по 
себе си добра или лоша. Иска ми се да 
мисля, че у актьора е възможността 
да придаде на ролята смисъл или да я 
лиши от такъв. Разбира се, това е ва-
лидно, само ако има смислен, добър 
драматургичен материал… Значи все 
пак не бих искала да играя роли, напи-

сани от хора, които са се вълнували, 
пишейки, повече от себе си, отколко-
то от героя. 

– След режисурата, фотографи-
ята, актьорството и рисуването, кое 
е следващото… 

– Както вече казах, режисурата е 
в миналото ми. Не е за мен… Преди 
години написах сценарий, който ско-
ро заснехме, а в момента пиша една 
пиеса. Явно писането е следващото. 

– Къде се чувствате най-добре – 
на сцената, зад фотоапарата или 
може би с четка в ръка?

– Най-добре се чувствам, когато 
ги редувам – тук добавям и моменти-
те, в които чета, пиша и спортувам. 
Също се чувствам супер и вечер пред 
камината с чаша вино в ръка! 

 
– Какво мечтаете да снимате, а 

още не сте?

– Казвала съм го няколко пъти –
ще взема да го кажа пак – току виж 
се случи. Мечтая си да снимам Васил 
Найденов! Всичко съм измислила. 
Остава само да срещна Васил Найде-
нов и той да се съгласи да ми отдели 
два часа от живота си. 

– Какво прави Гергана, когато не 
прави всичко останало…

– През прозореца на спалнята ми 
се вижда малка горичка от трепетли-
ки… поне Петринел смята, че са тре-
петлики – сутрин, ако не съм се успа-
ла и вечер, преди да заспя, обичам да 
гледам тази горичка…, тя е всеки ден 
съвсем различна. 

– Къде се крие вдъхновението?
– „Апетитът идва с яденето“, 

а вдъхновението идва с работата. 
Просто е: само трябва да се започ-
не… и това е, разбира се, най-трудна-
та част в цялата проста работа. 

– Какво липсва на изкуството в 
България?

– Един добър, работещ закон за 
меценатството, например. 

– Всъщност защо България, а не 
някъде по света…

– Аз ли? Аз съм тук, защото реших 
да свържа живота си с бащата на ня-
колко деца. Неговият избор беше, и е, 
да бъде максимално близо до децата 
си. Това предопредели много неща. 
Освен това – иска ми се да мисля, че 
човек не се ражда случайно на опреде-
лено място. Надявам се да имам какво 
да дам на родината си… пък да видим. 

– „Български кораб потъва“ е… 

С Димо Димов и Християн Манолов по време на 
снимките на „Български кораб потъва“, 

филм на Петринел Гочев.
С Иван Юлуков в кадър от спектакъла „Майстори“, режисьор Петринел Гочев. 

Фотограф: Росина Пенчева. 
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като всеки друг имаме сметки, се-
мейства, деца, грижи… и работим. 
С творчеството – трябва и да се хра-
ним…, та… За какво мечтая – да 
отида до Ленинград (бел. ред. Санкт 
Петербург) за десет дни! 

– А за какво не Ви остава време…
– За нищо не ми остава време. 

Даже не ми стига времето, камо 
ли да ми остава. Но така е с всеки. 
Или поне с всеки, който не е успял 
да си наложи сам някакъв разумен 
ритъм… И аз се опитвам: понякога 
насила си налагам да почивам, да си 
изключа телефона, да не си гледам 
графика. Това лято даже успях да 

го направя – една седмица без те-
лефон и интернет. Сутрин отивах 
в седем и половина с книга на пла-
жа. С едно бурканче кафе – открих 
страхотен начин да пиеш цял ден 
горещо кафе  – заравяш го в стък-
лено бурканче в горещия пясък… 
Та – отивах на плажа с кафето, зя-
пах морето, после четене, плуване, 
зяпане на море, четене, плуване… 
много е добре така да се живее…

– И за финал: Ако трябваше да се 
опишете с песен, коя би била тя?

– Това е много сложен въпрос. 
Предполагам, че съм различна песен 
не просто всеки час, а през някол-
ко минути. Способна съм да мина 
от звуци за медитация към хардкор 
парче за части от секундата, после 
се обажда отнякъде някое закачливо 
пиано, което прелива в тежка депре-
сия, следва малко джаз, една ръчени-
ца... после тишина… ◆

– Една много лична история, в 
която повярваха много хора, която 
Румен Василев засне много красиво и 
която Иван Владимиров трябва сега 
да монтира много добре… (смее се). В 
момента Петринел гледа материала 
за първи път – не гледахме никакъв 
материал след снимки, Иван Вла-
димиров (първи асистент и монта-
жист) настоя да се направи почивка 
от един месец и после да се види със 
свеж поглед заснетия материал. Аз 
съм съсценарист на Петринел в този 
филм, но не ме пускат на монтаж – 
ще видя готовия филм на премиера. 
Но имам някаква представа как вър-
ви – Петринел се връща вкъщи все-

ки ден, все по-окрилен. За сега, като 
го наблюдавам, съм обнадеждена, че 
тези почти десет години чакане (от 
написването на сценария до снимане-
то на филма) и отлежаване са били за 
добро. Щастливи сме, че този снима-
чен период ни се случи. Беше наисти-
на вдъхновено начинание и се надя-
вам да личи в готовия филм. 

– Историята Ви с Петринел за-
почва бурно? Ще ни разкажете ли 
как станахте семейство?

– Бурно? Тя историята си е бурна 
и до ден днешен, защото и двамата 
не сме особено кротки хора, но ис-
тината е, че започна доста плавно… 
познавахме се две години преди да 
се съберем. Петринел ме подготвя-
ше за изпитите в НАТФИЗ. И в този 
смисъл – мога да кажа, че се позна-
вахме в относителна дълбочина – 
той ми даваше писмени задачи, чели 
сме заедно, анализирали сме, крити-

кувал ме е много, пред него за пър-
ви път съм „играла“, защото имах и 
актьорски задачи за изпита… още 
тогава му беше приятно да работи 
с мен и не го е криел – аз съм мно-
го изпълнителна, работлива, той е 
виждал напредъка ми – това е друг 
вид познанство, не е просто като 
да сме пили три пъти кафе… По-
сле когато се събрахме, независимо 
от това как е изглеждало отстрани, 
също много плавно, хладнокръвно и 
съзнателно, макар и на крехка въз-
раст, аз взех решението да устоя на 
трудностите, да платя цената на тази 
любов и да бъда с Петринел. Не съм 
авантюрист. Любовта ми към Пе-

тринел не е била внезапна, още по-
малко необмислена. 

– Побира ли се Петринел в три 
думи, и ако да – кои са те?

– Не. В три думи – абсурд. Поне 
900 страници роман… в няколко 
жанра при това. 

– За какво мечтае един творец? 
– Знам ли? Мен, ако питате – не 

се определям като творец. Не, че не 
творя… просто никога не бих се оп-
ределила точно с тази дума. Приемам 
творчеството като работа, бачкане. 
То си е работа – и рисуването, и те-
атъра, и снимането, писането – ра-
бота, като всяка друга. Ставаш су-
трин, хващаш четките или пиесата, 
апарата… и прочее. Това „творец“ 
ми звучи много аристократично – 
като някой, седнал на спокойствие, 
обслужван, обгрижван, настанил се 
удобно – и твори… А то „творците“, 
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Кадър от спектакъла „Жана д'Арк“, режисьор Петринел Гочев. 
Фотограф: Росина Пенчева.

Като Графиня Розина в „Един Безумен Ден“, 
режисьор Михаил Петров.


