
ТТЕЕААТТЪЪРРЪЪТТ  ВВ  ДДООББРРИИЧЧ  
Маршрут по метода „Peraltravia – Anotherway” 

Обща информация за маршрута 

Продължителност: Полудневен маршрут с общо времетраене 3 часа;  

Място: Добрич, България;  

Оптимален брой на участниците: 5-6 незрящи или зрящи, водени от 

екскурзовод и асистент. 

Цел: да запознае участниците с развитието на театъра в Добрич. Маршрутът 

включва ключови места, свързани с известни актриса и драматург, както и няколко 

сценични пространства с различни параметри и произход, даващи възможност 

на участниците да демонстрират своите артистични способности;  

Основни обекти: къща-музей „Адриана Будевска” – Драматичен театър 

„Йордан Йовков” – лапидариум близо до Община – град Добрич – дом-паметник 

„Йордан Йовков”. 



Маршрутът започва от родната къща на Адриана Будевска – българска 

драматична актриса, чиято дейност е свързана със зараждането и утвърждаването на 

професионалния театър. Родена в годината на Освобождението на България от 

османско владичество (1878), тя получава образованието си в Москва и след 

завръщането си в България участва в основаването на Народния театър. Заради 

майсторските си превъплъщения на сцената с над 100 роли за около 25 години Будевска 

е наричана „българската Сара Бернар”.  

Къща-музей „Адриана Будевска” – оригинал и макет 

В двора на бащината си къща, малката Адриана за първи път проявява своя 

артистичен талант и богато въображение. Тя често събира съседските деца и им 

изнася представления. „Дрончето“ (Адрианчето), както я наричат близките ѝ, не 

само измисля сценариите, но и сама играе всички роли – героите са много, 

артистът е само един. За част от тези представления, Адриана прави парцалени 

кукли и нашите участници също ще изработят такива.  

Ябълков сладкиш и парцалени кукли 



Изработването на куклите включва връзване на парче плат/парцал с конец за 

дръжката на дървена лъжица. Извитата част на лъжицата играе ролята на главата на 

куклата, а дръжката с увития парцал – дрехата. При желание всеки участник ще запази 

куклата, направена от него като сувенир от маршрута. За да се потопим по-отблизо в 

атмосферата, сме подготвили ароматна и вкусна наслада – сладкиш по специална 

рецепта с един от любимите плодове на актрисата.  

Втората ни дестинация е Драматичен театър „Йордан Йовков”. Той е създаден 

през 1928 г., когато Добрич и цяла Южна Добруджа са под румънска власт. След 

връщането на Южна Добруджа в границите на България през 1940 г. се формира 

Общинският народен театър. За почти 100-годишното си съществуване театърът в 

Добрич е изнесъл над 350 постановки. 

Драматичен театър „Йордан Йовков” 

Тук ще обърнем накратко внимание на появата и историята на театралното 

изкуство. На място пред сградата на Драматичния театър ще направим сравнение 

между оригиналната орхестра (сцена) и театрона (зрителските пейки, подредени в 

полукръг) на древногръцките театри с архитектурни елементи от сградата на 

съвременния театър. Участниците ще опипват малък макет на вид театър – т. нар. 

амфитеатър, характерен за древния Рим. Макар и използван за различни цели 

(състезания и гладиаторски борби), амфитеатърът носи основните черти на театъра. В 

центъра се намира кръгла или овална площадка, наречена орхестра при театъра или 

арена при амфитеатъра. На нея се разполагат хорът и жертвеникът на бог Дионис при 

театъра или се провеждат самите борби при амфитеатъра.  

  Около  орхестрата  като подкова се разполага театронът – зоната със седалките за 



зрителите. Това са извити редици каменни стъпала, които се издигат нагоре и назад на 

нива. При театрите седалките заемат половината от окръжността; при амфитеатрите те 

обкръжават арената от всички страни, т. е. амфитеатрите по структура са един вид 

двойни театри. Амфитеатърът, който ще опипат участниците, е най-известният 

амфитеатър в света – Колизеумът в Рим.  

План на гръцкия амфитеатър в Епидавър 

Макар да има много сходни черти и общ произход с древногръцкия театър, в Рим 

театралното изкуство не достига висока популярност. По–предпочитани забавления са  

цирковите представления, които се провеждат на стадионите и гладиаторските борби, 

организирани в амфитеатрите. Римските актьори, подобно на гръцките, са 

освободени от военна служба, но в древен Рим това е  по-скоро минус, защото в 

римското общество не евъзможно дадено лице да прави политическа кариера, без да 

има някаква форма на военен опит. За разлика от гръцките актьори, които са само 

свободни мъже, в Рим те често са роби и не е рядкост даден изпълнител да бъде бит от 

господаря си като наказание за незадоволително представление. Изобщо, 

общественото мнение за актьорите в древен Рим е много ниско – те имат същия 

социален статус като престъпниците и проститутките. Това значително се различава от 

положението в древна Гърция, където актьорите са уважавани професионалисти и 

имат почти божествен статут.  

Следващата стъпка в маршрута представя един от музейните лапидариуми като 

отворено арт пространство, където могат да се провеждат различни представления. В 

подобна обстановка, сред антични статуи и епиграфски паметници, в Елада и по-точно 

в древна Атина се провежда религиозния фестивал  Дионисия, посветен  на бог  Дионис. 



Основната част  на  фестивала се състои в съревнование между трима драматурзи. Всеки

от тях представя по три трагедии и една комедия. Победителят е избиран от жури. 

Всички участници получават награди, но реално само първата награда означава 

победа, а третата е равносилна на провал. Известно е, че първото подобно 

състезание е спечелено от драматурга Теспис през 534 г. пр. н. е., който е награден с 

козел  –  животно,  смятано  за посветено на бог Дионис, покровител на театралните 

представления. По-късно победилите получават бръшлянов венец. 

Лапидариум близо до Община – град Добрич 

Представленията са изнасяни от актьори, които са само свободни мъже. Причината

да не се допускат жени на сцената е, че често представленията са посветени на боговете

и се смята за недопустимо да се възлага такава отговорна задача на жените. За зрителите

няма ограничения. Освен актьори, в древногръцките пиеси задължително участва и хор,

който се състои от 12 – 15 души. Той  помага  за разбиране на случващото се на сцената. 

В  изпълнението  си  хорът  може  да  въвежда  нови  герои, да съчувства на жертвите, да 

задава въпроси, да коментира. 

 Изискванията  към  актьорите  са  да  имат  добра  дикция,  да  са пластични и да 

умеят да танцуват. Те трябва и да  са музикални, защото не рецитират, а пеят. Облеклата

са ярки и пищни и се състоят от  дълги  и  широки  туники.  Мъжете  актьори,  играещи

женски роли,  носят  дървена  конструкция  на гърдите си, за да изглеждат по-дамски и

бели  телесни  чорапи  под  костюмите   си,  за   да   изглежда   кожата   им  по-светла.  В 

трагедиите  действащите  лица  обикновено  са  богове  и герои – те трябва да изглеждат



внушително  и  да  се  отличават  от  обикновените хора. Затова носят котурни – дървени

обувки  с  платформи,  високи  до  25 см.  Те   правят  походката  по-бавна,  по-достойна, 

по-горда. Съответно актьорите с комедийни роли носят обувки с тънки подметки, подобни

на сандали. 

Древногръцки театрални маски и съвременни хартиени маски 

      Лицата на всички актьори с а  покрити с маски, често с гротески изражения. 

Целта е  по този начин да се усилят емоциите, които персонажът изразява. Освен 

това, маските действат като малък мегафон, който усилва думите на актьора. За по-

добрата акустика помагат и вградените между зрителските седалки медни съдове. 

Маските се изработватот леки, органични материали като кожа, дърво или корк. Към 

тях има перука от човешка коса  или  животинска  козина.  След  представлението  всяка 

маска е принасяна в жертва на бог Дионис. 

Първоначално представленията са със свободен достъп,  но  по-късно  е въведена такса 

за  зрителското  място.  Билетът  представлява  малък  дървен  или  метален  жетон,   наречен

симболон и по съвременните стандарти струва около 10 лв.  Представленията се провеждат

два  пъти  годишно  по  време  на   фестивала  –  те   започват   веднага   след   закуска  и 

продължават до вечерта.  За  да  аплодира  актьорите,  древногръцката  публика  тропа  с 

крака вместо да пляска с ръце. 

Участниците в маршрута ще влязат в ролята на древногръцки актьори и ще 

демонстрират своите артистични способности. Всеки от тях ще получи по една 

хартиена маска, която изразява определена емоция и ще трябва да я пресъздаде чрез 

подходящо артистично изпълнение – звук, анекдот, рецитация, песен, танц. 



В последната част от маршрута ще посетим дом-паметник „Йордан Йовков”, 

където ще разкажем на участниците за едноименния драматург. Сградата е най-

големият музей, посветен на писателя и е построена по случай 100-годишнината от 

рождението му. И до днес това е единственият по рода си център, който изследва и 

популяризира делото на Йордан Йовков. Той съхранява над 25 хиляди културни 

ценности, свързани не само с живота и творчеството на белетриста, но и с редица 

други личности от Добруджа като актрисата Адриана Будевска, поетесата Дора Габе и 

др. 

Дом-паметник „Йордан Йовков” 

Участниците ще имат възможност да се потопят в света на Йовковите герои и да 

се докоснат до хуманистичните послания на белетриста; да видят с ръце и през сърцето 

си триизмерна статуетка на най-известната героиня на Йовков – Албена, която, макар и 

греховна, е толкова красива, че един от известните български черноморски курорти, 

разположен близо до Добрич, носи нейното име.  

Маршрутът „Театърът в Добрич” е създаден като част от дейностите по 

проект № 2019-2-IT 03-KA205-016466 “Another way” от Десислава Христова, 

Десислава Димова и Боян Мичев.  




