
РАЖДАНЕТО  
НА ВРАЧАНСКИЯ ТЕАТЪР

1938-ма година. В страната освен столичния 
Народен театър в повечето градове имаше об-
щински и областни театри. Една област беше 
бе свой театър – Врачанската. По предложение 
на областния управител, демократа Евгени 
Тоушек, ръководството на Съюза на Артисти-
те утвърди искания театър. Така лятото на 
1938 г. роди Врачанския областен театър. Оп-
ределен беше неговият състав и репертоарът 
му и на 15 август същата година той започна 
първия си сезон.

РЕПЕРТОАРЪТ 
беше следният: „Пристанала“ по Христо Ботев, 
драматизация и режисура Стефан Кортенски, 
„Когато листата отлитат“ от Джакомо Джи-
акоза, „Тайна“ от Пиер Волф, „Лесно им е на 
мъжете“ от Ф. Ласло и „Парижките бедни“ от 
Евгени Сю.
ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ СЪСТАВ 
включваше: Стефан Кортенски-директор и режи-
сьор и 18 актьори: Милка Ерато, Тинка Ангелова, 
Мара Томова, Надя Гавазова, Олга Савова, Стеф-
ка Кортенска, Сийка Георгиева, Иван Георгиев, 
Ангел Георгиев, Симеон Йотов, Христо Христов, 
Димитър Шишков, Ангел Чавдаров, Давид Нецов, 
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Лачко Ташев, Петко Казанджиев, Сашо Симов и 
Радич Радичев.

Посочените вече пиеси от репертоара за-
почнаха да се подготвят в град Фердинанд (сега 
Михайловград), където се играха и първите им 
представления. За един месец успяхме да завър-
шим работата си над четири от заглавията, 
а нови щяхме да готвим по време на турнето 
в областта. На 27 август 1938 г. Врачанският 
областен театър даде първото си представле-
ние – „Тайна“, пред публиката във Фердинанд. 
Интересът към трупата беше голям и първите 
спектакли там преминаха с голям успех. В деня 
на заминаването ни гарата беше пълна с на-

род. Всеки искаше да види своя любимец, да му 
пожелае „На добър час!“ и успехи. И успехите 
наистина дойдоха... 

На 9 октомври 1938 г. тържествено беше 
открит първият сезон на Врачанския облас-
тен театър на сцената на стария салон на 
читалище „Развитие“ във Враца с „Приста-
нала“ по Христо Ботев. Изборът на пиесата за 
откриването не беше случаен. Аз и цялата трупа 
бяхме обединени около идеята, че в дейността 
на Врачанския областен театър ще следваме 
ботевското начало, прогресивните традиции на 
българската интелигенция. 

През есента и зимата на 1938/39 година 

Основателите на Врачанския областен театър, 
сезон 1938/39 г.



Сцени от първия спектакъл на Врачанския областен театър 
„Пристанала“ по Хр. Ботев
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трупата обиколи цялата Врачанска 
околия. В много села по искане на 
публиката се играеха по две вечерни 
представления. Интересът към те-
атъра, към изкуството беше голям. 
Това ни мобилизираше и макар при 
много тежки условия, натоварени 
на каруци, често пъти само на рит-
ли, ние ежедневно се придвижвахме 
от селище на селище. Крепеше ни 
възторгът на публиката. Гладът за 
култура на народа беше голям. 

Единствената културна проя-
ва на властите бяха ламаринените 
правоъгълни плочки, поставени в 
кръчмите, на мегданите и навсякъде, където се 
събират хора, с текст върху държавния триц-
вет: „Обичай България и нейния мъдър Цар!“ Тези 
табели бяха средство за борба срещу влияние-
то на съседна Румъния. А влияние не можеше да 
няма, особено в езика, защото тукашните гради-
нари по половин година работеха там, а също и 
в Унгария. След есента и зимата турнето ни из 
Врачанска област приключи. 

Врачанският областен театър бе сформиран 
като пътуващ. Той беше на частична издръжка 
от държавата и се субсидираше и от областта. 
Според традицията в професионалните ни теа-
три и за да попълня касата поведох театъра на 
турне из Софийско, а после из Северна и Юго-
източна България. Бяхме подготвили две пиеси 

– „Парижките бедни“ от Евгени Сю 
и „Д-р Ерика“ от Ладислав Фогот. 
Особен успех имахме с „Парижките 
бедни“ , защото публиката беше 
привлечена от поставените социал-
ни проблеми.

Април 1939 година. Пролет е и 
ние пак бяхме на път. Рейсът ни 
набираше скорост по крайдунавско-
то шосе към град Оряхово. На един 
кръстопът спряхме и слязохме за 
кратък отдих. И каква изненада. На 
една от известните ни плочки про-
четохме: „Обичай България и ней-
ния мъдър Цар!“ И отдолу: „Карай 

вляво!“ Реших да направя надписа по-конкретен, 
взех лист и лепило, погребах мъдрия Цар и се 
получи: „Обичай България, карай вляво!“ С бодро 
настроение и песни продължихме напред. Очак-
ваха ни градове и селища от Видин до Варна, 
от Бургас до Петрич. Успехите се множаха, но 
от Враца долетя известие: демократът Евгени 
Тоушек бе заменен с Цанко Каракунев. Получих 
заповед да прекратя турнето и да върна трупа-
та във Враца. И веднага да се явя при него на 
доклад. Бяхме потресени, но заповедта си е запо-
вед. Прибрахме се, явих се. Бях посрещнат враж-
дебно и позовавайки се на репертоара ни, най-
вече на „Пристанала“ – драматизация по Христо 
Ботев, и „Парижките бедни“ на Евгени Сю и на 
две писма, които извади от касата си: запове-

Ал. Герасимов, който за-
едно с Кортенски драма-
тизира „Пристанала“



дта за уволнението ми по Закона за защита на 
държавата от Народния театър и за случая с 
табелата на шосето, Каракунев ми заяви, че 
ме освобождава от ръководството на театъра. 
Обърнах му внимание, че ръководствата, съста-
вите и репертоарите на театрите са грижа на 
Съюза на артистите и че той ще каже послед-
ната си дума. Но Каракунев удари с юмрук по 
бюрото си, закани се и на Съюза на артистите 

и аз напуснах кабинета му. Така завърши първият 
ми сезон във Врачанския областен театър. 

При приключване на сезона се оказа, че всеки 
член на трупата за девет работни месеца полу-
чава по четиринадесет и половина заплати. Раз-
делих се с трупата и заминах за Бургас, където 
бях поканен на работа от Петър Димитров...

13 март 1982 г.



Не вярвах на разказите, че във Враца Стефан Кортенски пристигнал на бял кон. Но 
намерих снимка – той с коня, а актьорите – в дървена кола. Пътуват през зимата, на 
снега. Турне из областта. И са усмихнати, озарени! Една смислено изживяна младост, 
реализирала мечтите им въпреки всичко! 


