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Сценарий и режисура:
Нина Димитрова

Сценография и костюми:
Нина Димитрова
Васил Василев-Зуека

С участието на:
Стелиан Радев

Глас:
Димитр Несторов

Театър „Кредо“ създава спектакъла „Дневникът на един луд“ по Гогол по 
случай 50-та годишнина на Театър 199 „Валентин Стойчев“ през 2015 година. 
Един от знаковите спектакли в историята на „Театър 199“, още в началото 
на неговото създаване, е „Дневникът на един луд“ на Гогол. Това е дипломният 
спектакъл на започващият тогава своята професионална кариера и превърнал 
се след това в емблематична фигура в българския театър режисьор Крикор 
Азарян. Ролята на лудия в този спектакъл се изпълнява от големия български 
актьор Наум Шопов. Не случайно едното от двете заглавия, които „Театър 
199“ избира за отбелязване на половинвековния си юбилей, е именно гениалната 
творба на Николай Василиевич Гогол. „Театър 199“ поверява реализацията ù на 
Театър „Кредо“. 

Театър „Кредо“ започва работа по текста на Гогол много преди юбилея 
на „Театър 199“. Идеята за спектакъла датира от 2002 година, когато Васил 
Василев-Зуека споделя на Нина Димитрова, че една от ролите, които би искал 
да изиграе, е ролята на лудия от „Дневникът на един луд“ на Гогол. Двамата 
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решават да направят Гоголевия текст, този път сядайки от двете страни 
на рампата – Нина Димитрова в ролята на сценарист и режисьор, Зуека – в 
ролята на Аксентий Иванович Попришчин. Автор на сценографията отново е 
творческият тандем Нина и Зуека, както е и в другите спектакли на Театър 
„Кредо“. Стените, между които се развива целия спектакъл, измислени от 
тях, са поредното сценографско откритие на Театър „Кредо“, на което днес 
зрителят се възхищава и за което през 2021 година Нина Димитрова и Васил 
Василев-Зуека получават награда за сценография на международния фестивал 
„Пиеро“ в гр. Стара Загора, България. 

Нина Димитрова получава наградата за сценографията на „Дневникът на един луд“ по 
Гогол на фестивала „Пиеро“ в гр. Стара Загора, България (2021) 
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Но докато „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ започне да се 
разлиства пред публика и започнат да го окичват с награди, минават 13 
години. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека работят „Дневникът на един луд“ 
от 2002 до 2011 година, с прекъсване между пътуванията на Театър „Кредо“ 
по света и в периода 2004-2005, когато започват репетициите на „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“ за участие в юбилейното честване на Андерсен в 
Дания през 2005 година . 

В продължение на години те лепят парче по парче частите на своя бъдещ 
спектакъл и частите на удивителната сценография, която измислят. Тя също 
се лепи, защото е направена от велкро ̶ специални ленти от велкро, ушити 
по специален начин. Хилядите метри от лепящата се материя, които днес 
виждаме в спектакъла, ушива тяхната приятелка Донка Пехливанова, която 
счупва десетки игли и сменя няколко шевни машини, докато произведе нужното 
за спектакъла количество ленти, за което Нина Димитрова и днес ù благодари. 
С тези вълшебни ленти Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека, започват 
„да тъкат“ магическите стени на поредната си уникална сценография и да 
майсторят от тях всичко, което въображението им, провокирано от текста 
на Гогол, им подсказва и което оставя зрителите без дъх от възхищение, 
когато гледат спектакъла.

През лятото на 2011 година две трети от „Дневникът на един луд“ са 
готови. Планира се премиерата му за 20-я юбилей на Театър „Кредо“ през 2012 
година. Но юбилейната за театъра година не донася очакваната премиера, а 
раздялата на творческия тандем Нина и Зуека и с това се слага край на всички 
планове и за този спектакъл, подобно на „Шинел“ и „Каквото направи дядо, все 
е хубаво“. „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ остава недописан. 

През 2014 година Нина Димитрова отново отваря лудницата на Гогол и 
вкарва в нея нов луд, с когото довършва спектакъла. Това е третият възкресен 
от нея спектакъл на Театър „Кредо“. Мечтата на Зуека не се сбъдва и неговият 
талант така и не заблестява в „Дневникът на един луд“, започнат специално 
за него. В спектакъла блясва нова театрална звезда, открита и създадена от 
Нина Димитрова ̶ Стелиан Радев. 
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков

Изборът на изпълнителя на тази сложна „роля-мерцедес“, както я нарича 
Нина Димитрова, е пример за творческата смелост и новаторска мисъл, които 
са нужни, за да се опълчиш срещу клишето, наложено върху този текст на Гогол 
и образа на известния му луд чиновник Аксентий Иванович Попришчин. Нина е 
твърдо убедена, че ролята на лудия в нейния спектакъл трябва да изиграе млад 
артист, отговарящ на много изисквания, включително и на това физически да 
може да изнесе на плещите си сложния спектакъл, който е замислен. С това 
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свое решение тя предизвиква, както би казва Гогол, „ритник в мравуняк“. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 

Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков

Опитни театрални специалисти се опитват да „вразумят“ Нина 
Димитрова да вземе артист на средна възраст, който е близо до възрастта 
на героя, зададена от автора ̶ 43 години. Специалистите се съмняват, 
че млад и неопитен артист може да изнесе сложността на текста и да 
стигне до дълбочината на този изключително сложен образ. Пък и луд не 
се играе толкова лесно. Специалистите изтъкват и друго съображение ̶  
възприятието на публиката у нас, която след 2010 година е приучена да 
търси лесно смилаемо забавление с участие на звезди. До този момент 
моноспектаклите се избягват дори и от звездите у нас, защото публиката 
не обича да гледа час и половина монолог, още по-малко на някого, когото не 
познава от телевизионния екран. Затова всички съветват Нина Димитрова 
да вземе за този спектакъл „звезда“. Защото така е прието да се прави, за да 
се гарантира интереса на публиката към един моноспектакъл. В противен 
случай, театралните експерти предричали на този спектакъл не повече от 
година живот на сцената. Освен това, с „Дневникът на един луд“ на Театър 
„Кредо“ се планира отбелязване на 50-годишнината на Театър 199 „Валентин 
Стойчев“ и спектакълът ще се гледа под лупа от театралите в България, дори 
се очаква да бъде сравняван със спектакъла на Крикор Азарян, правен преди 40 
години в „Театър 199“ с участието на Наум Шопов в ролята на лудия чиновник 
Аксентий Иванович Попришчин. 
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков

Въпреки мрачната перспектива, която очертават театралните 
специалисти при поверяване на сложната роля на млад, неопитен и неизвестен 
артист и рискът, който крие за спектакъла такъв налудничав избор, Нина 
Димитрова е категорична в решението си и отказва да подходи към избора 
на изпълнителя по начина, по който я съветват. С избора си на артиста за 
ролята на Попришчин, тя слага началото на поредицата от разбити клишета 
за „Дневникът на един луд“ на Гогол, установени с години у нас. 

Нина Димитрова не робува на известността на артиста, а със своя 
спектакъл създава нова звезда в българския театър. Тя умишлено бяга от 
рутинната опитност и залага на не опорочения актьорски талант и енергията 
на младостта. Нина Димитрова търси ново, непознато лице, чиято дарба да 
впрегне в желаната от нея посока и да го посвети в тайните на лудостта – на 
героя и на великия Гогол. 

Възрастта на артиста също не е определяща за избора ù на изпълнителя 
на ролята на лудия, защото тя отлично познава Гогол и знае, че това не е от 
значение за героите в повечето от произведенията на любимия ù автор. И 
доказва правотата си не само с „Дневникът на един луд“ през 2015 година, но 
и със спектакъла „РевизорЪт“ по Гогол през 2017 година, в който всички роли, 
независимо от възрастта на героите по автор, се изпълняват от 22-годишни 
студенти в трети курс на НАТФИЗ. Те играят така, че всички, които гледат 



7

спектакъла, са впечатлени от майсторското им изпълнение и през ум не им 
минава да си задават въпроса на колко години са изпълнителите. 

Всъщност, докато всички се надпреварват да „вразумяват“ Нина 
Димитрова да не извършва лудостта да избира млад, неизвестен артист за 
„Дневникът на един луд“, те не знаят, че тя вече го е избрала. Стелиан Радев 
тогава е само на 23-години. Току-що е завършил НАТФИЗ и от една година 
споделя с Нина Димитрова малкото пространство в клетката на спектакъла 
„Шинел“ на Театър „Кредо“. 

„Заложила съм на актьор, който притежава целия диапазон от 
трогателност и безпомощност до озлобление и величие“, казва Нина 
Димитрова в едно свое интервю преди премиерата на спектакъла. За час и 
половина, сам на сцената, Стелиан Радев непрекъснато доказва, че е точно 
такъв актьор. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков
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През 2014 година Нина Димитрова се впуска в рискованото и налудничаво 
приключение да разлисти един различен дневник на един различен луд и повежда 
младия артист Стелиан Радев в дебрите на лудостта. Той от своя страна 
смело приема предизвикателството на текста на Николай Василиевич Гогол, 
на режисурата и въображението на Нина Димитрова и на ролята „мерцедес“ на 
Аксентий Иванович Попришчин, за изпълнението на която през 2016 година ще 
бъде отличен с престижни национални отличия. Така Нина Димитрова и нейният 
неочакван за всички избраник Стелиан Радев опровергават мрачните прогнози 
на специалистите. „Дневникът на един луд“ се разлиства и днес на сцената на 
Театър 199 „Валентин Стойчев“ в София, а публиката дълго и бурно аплодира на 
крака този пореден уникален спектакъл на Театър „Кредо“, майсторски защитен 
от Стелиан Радев, чийто талант сияе под брилянтната режисура на Нина 
Димитрова. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков
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Но докато се стигне до успеха и наградите, Нина Димитрова и Стелиан 
Радев извървяват дълъг и сложен път заедно, преди да поведат и публиката 
по трънливия житейски път на Гоголевия луд и преди зрителите да видят 
как страхът и любовта са в състояние да въздигнат или сринат човека. В 
продължение на година и половина Нина Димитрова търпеливо подготвя 
Стелиан Радев за бляскавата му поява в необичайната за възрастта му роля 
в „Дневникът на един луд“. 

Нина Димитрова и Стелиан Радев преди премиерата на „Дневникът на един луд“ по Гогол 

на Театър „Кредо“ в Театър 199 „Валентин Стойчев“ в София (2015)

За това време Нина си спомня:
„През 2013 година със Стенли репетирахме „Шинел“ в едно малко 

пространство, в единия ъгъл на което беше струпан декорът на „Дневникът 
на един луд“. Той от време на време, като минаваше покрай стените от велкро, 
се забавляваше да мята и лепи по тях каквото му падне под ръка. Видях, че му 
харесва и тайничко си казвах на ум: „Ех, да знаеш какво съм ти замислила с 
това велкро“. Когато му предложих да играе в спектакъла, го предупредих, 
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че „Шинел“ ще му се види песен в сравнение с това, което го очаква в 
„Дневникът на един луд“. Спомням си, че му казах, че „Шинел“ му е генералната 
репетиция за това, което му предстои. Той въобще не се поколеба и прие 
предизвикателството. Скоро разбра, че лепенето на велкро по стените не е 
просто забавление, когато започнеш да градиш от него спектакъл. Много му 
се нервеше, защото велкрото не му се подчиняваше и му се лепеше по костюма, 
който е от същата материя. Едно от най-сложните неща за него в процеса 
на израждане на ролята беше да приеме сценографията за свой партньор и да 
се научи да си партнира с нея. Дълго време мина, докато свикне с факта, че не 
е сам на сцената и че не материята се подчинява на неговия темперамент, 
а той трябва да се подчини на материята и да се научи да я остави и тя 
да играе в спектакъла. Все му повтарях, че не играе в моноспектакъл. Моят 
„Дневник…“ е дует на артист и сценография. И докато той не приемеше 
сценографията като свой партньор и не започнеше да я третира и уважава 
като такъв, нямаше да помръднем и крачка напред. На това партньорство 
със сценографията се крепи изобразителната страна на този и на всичките 
спектакли на Театър „Кредо“. Това е запазената „Кредо“ марка, която отличава 
спектаклите на този театър. Затова със сценографията трябва да се работи 
много внимателно и уважително. Стенли положи огромни усилия да овладее 
темперамента си и започна да си партнира със стените от велкро прецизно, 
с точността на швейцарски часовник. И подобно на своя герой, измина „дълъг 
и трънлив път до испанския престол“. Днес той е факир и нарочно се прави, че 
разлепя нещо по невнимание, за да се закача с публиката. Но си спомням колко 
ошашкан беше на първите представления, особено на премиерните, когато 
в спектакъла за пръв път влезе и компонентът публика. Разбира се, през 
цялата тази година и половина репетиции, той винаги е отчитал наличието 
на бъдещата публика и предвидения пряк контакт с нея, но реална публика 
му бях само аз отсреща. Когато нашето отшелничество свърши и той се 
изправи пред пълна зала, този нов дразнител не можеше да не му се отрази. 
Както принципно и самото премиерно напрежение. Случвало се е на първите 
представления да не улучи и да не залепи нещо точно. В началото той беше 
много съсредоточен да бъде прецизен с формата. И така трябва да бъде. 
Но това беше за сметка на останалите му актьорски задачи в спектакъла. 
После се успокои, намести себе си в ролята и в спектакъла и днес, ако изиграе 
„Дневникът на един луд“ на конгрес на илюзионистите, гарантирам, че докато 
го гледат как лепи нещо на лявата стена, факирите ще се чудят как се е 
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появило на дясната. Стенли вече толкова бързо, точно, ловко и виртуозно 
мята велкрото и гради образите по стените на болничната стая, че днес 
едва ли някой би имал забележка към режисурата, че затормозява артиста с 
формата, каквато ми бе отправена след премиерата. Беше просто въпрос на 
време артистът да опитоми формата в служба на ролята. Знаех го и затова 
подминах тази критическа забележка към мен като режисьор. Затова не 
обичам премиерите, защото тогава идват, както казва Гогол, „ония мутри, 
които превръщат дисектирането на изкуството в професия“, за да гледат 
резултат. Те в повечето случаи не се интересуват и не отчитат тежестта 
на творческите задачи, които артистите имат да изпълнят в даден 
спектакъл. А в „Дневникът на един луд“ задачата на артиста е гигантски 
тежка. Но Стенли е талантлив гигант и след като се окопити и дойде на 
себе си след първоначалния шок от първите си срещи с публиката, вече е 
безспорен великан в този тежък и сложен спектакъл.“ 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев
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През юни 2015 спектакълът е сглобен и през септември е определена дата 
за премиерата му. Но съдбата отново се опитва да подложи крак по пътя към 
успеха и на този спектакъл на Театър „Кредо“, чиято среща с публиката Нина 
Димитрова чака в продължение на 13 години. Месец преди определената дата 
за премиера се случва „непредвидено събитие“, което поставя под въпрос 
предстоящата премиера на „Дневникът на един луд“,.

 
Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров

За това произшествие, поставило на карта чаканата среща на спектакъла 
с публиката, Нина Димитрова разказва: 
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„Бях сглобила спектакъла през юни и си позволих да си дам почивка. Реших 
да си подаря едно лято, без да мисля за работа и отидох на море. Един ден, в 
осем часа сутринта, звънна телефонът. Беше Стенли, който още с първата 
фраза ми изправи косата и ме разсъни за секунди. Гласът му и начинът, по 
който започна, не предвещаваше нищо добро. Първото му изречение беше: 
„Само не искам да се притесняваш.“ И да не бях се притеснила, след това 
изречение се притесних. Когато ми каза, че си е срязал пръста на едната ръка 
и са го оперирали по спешност в бургаската болница, едва не получих удар. 
Палнах колата и отпраших към Бургас. Като го видях с гипсирана до лакътя 
ръка на едно очукано легло в болничната стая, а до него за утешение седи 
неговият приятел, актьорът Юлиян Петров и двамата гледат като бити 
кучета и ми дожаля. Стенли и Юлиян бяха много притеснени, защото знаеха, 
че при такава ситуация премиера няма как да има и един през друг почнаха 
да се извиняват за случилото се, като всеки твърдеше, че той е виновен. 
Всъщност никой не беше виновен. Просто стечение на обстоятелства. 
Двете момчета работеха през лятото на морето и Юлиян беше помолил 
Стенли да го замести в бара, в който работи, за да отиде на варненския 
кино фестивал на премиера на филма, в който играе. И Стенли го заместил, 
но докато помагал да се извади заклещен чувал с боклук от голяма кофа, 
една счупена бутилка, хвърлена в чувала, минава през пръстите му. Трудова 
злополука, както се казва. Опитах се да успокоя Стенли, че няма защо да 
се притеснява, защото в този момент по-важното беше какво ще стане 
с ръката му. Премиера се отлага, нова ръка не се купува. Палнах колата и 
отидох в съседно на моето курортно градче, където в този момент беше 
на почивка Анна Монова, директорът на Театър 199 „Валентин Стойчев“, 
за да ù обясня какво се случи и да решим какво да правим с премиерата. 
Ани посрещна новината спокойно и каза, че няма проблем да я отложим с 
толкова, колкото е нужно, докато ръката на Стенли се оправи и той отново 
започне да мята велкрото по стените на лудницата в „Дневникът на един 
луд“. Страшно съм благодарна на Анна Монова и за тази поредна подкрепа 
в годините, в които работим заедно. След срещата с Ани, двамата със 
Стенли си отдъхнахме с облекчение и най-сетне можахме да се отнесем към 
„извънредното събитие“, което се случи, с чувство за хумор. Моя приятел 
доктор Мазнейков отново се притече на помощ и спаси премиерата. Тя се 
забави само с няколко седмици. Благодаря на доктор Мазнейков и за тази 
поредна спасителна акция в името на изкуството.“
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Нина Димитрова и Стелиан Радев след инцидента със срязания пръст. (2015) 

Премиерата на „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ се 
състоя на 17 октомври 2015 година в Театър 199 „Валентин Стойчев“ в София. 

След края на премиерното представление Нина Димитрова официално 
коронясва Стелиан Радев за крал на Испания в своя спектакъл „Дневникът на 
един луд“. Короната е специална. От цветя. Това е букетът, който тя подарява 
на Стенли за премиерата с пожелание да пази създадената от тях Испания. 

Тържественият момент на премиерната коронация може да видите тук: 
https://youtu.be/P3rv0vd6OZQ

https://youtu.be/P3rv0vd6OZQ
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Нина Димитрова и Стелиан Радев след тържествената му премиерна коронация в 
спектакъла „Дневникът на един луд“ (2015)
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Фото моменти от премиерата на спектакъла „Дневникът на един луд“ “ 
по Гогол на Театър „Кредо на 17 октомври 2015 година на сцената на Театър 199 
„Валентин Стойчев“ в София.

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015)

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015)
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015)

Стелиан Радев, Нина Димитрова и Димитр Несторов на премиерата на „Дневникът на 
един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ в Театър 199 „Валентин Стойчев“, София (2015)
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Стелиан Радев, Нина Димитрова и Димитр Несторов на премиерата на „Дневникът на 
един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ в Театър 199 „Валентин Стойчев“, София (2015)

Стелиан Радев, Нина Димитрова и Димитр Несторов на премиерата на „Дневникът на 
един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ в Театър 199 „Валентин Стойчев“, София (2015)
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Димитр Несторов, професор Здравко Митков, Стелиан Радев, Нина Димитрова и дъщеря 
ù Девина Василева след премиерата на „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ 
(2015)

Нина Димитрова след премиерата на „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ 

(2015)
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Спектакълът „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ и днес се играе с 
успех на сцената на Театър 199 „Валентин Стойчев“ в София и опровергава при 
всяка среща с публиката прогнозите на специалистите за краткотрайна му 
среща с нея. Рисковото, според тях, начинание на Нина Димитрова да направи 
спектакъла с млад „ неизвестен артист, се оказва обречено не на провал, а на 
успех. Лудостта на Нина и Стелиан тържествува и днес в сакралното мазе на 
„Театър 199“, за чиято 50-годишнина е създаден „Дневникът на един луд“ през 
2015 година.

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев

„Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ е сложно конструирана 
театрална форма, но и тук, както и в „Шинел“, всичко изглежда толкова 
просто и се прави с невероятна лекота. Нина казва, че в Театър „Кредо“ е като 
в цирка – зад всеки номер стои огромен труд и напрежение на всеки спектакъл 
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дали ще се получи номера, но пред зрителя всичко трябва да се прави с лекота 
и усмивка, без да личи усилието, което стои зад привидната лекота, така че 
публиката, като гледа, да си каже, като в цирка: „И аз мога да го направя това 
салто мортале.“ 

Спектакълът „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ разказва за 
„дългия и трънлив път“ на един чиновник от департамента до лудницата, 
която в болното му въображение е кралство Испания, а той е неин крал. Именно 
въображението на героя, та било то и болно, преобразява болничната стая 
в лудницата, в която е въдворен. Лудият в спектакъла на Нина Димитрова 
общува пряко със зрителите, правейки ги свои съучастници в театралната 
игра. Попришчин доверява на зрителя дълбоко пазена своя тайна, убеден, че я 
споделя с хора, които не го смятат за луд и са напълно наясно, че той е испански 
крал, те са му поданици, а лудницата – неговото кралство Испания. 

 
Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков

Светът вън от болничната стая на сцената, в която се развива 
действието, е невидим за зрителя, но той присъства в спектакъла чрез 
изградената от Нина Димитрова звукова партитура на този свят. Звуковите 
картини на случващото се зад стените на стаята, които зрителят чува, 
в съчетание с образите на постоянно преобразяващата се болнична стая, 
сменящи се със шеметна бързина пред погледа на публиката, изграждат 
спектакъл, в който всичко е до съвършенство оправдано и взаимосвързано. 
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Нина Димитрова е изградила перфектен диалог между живия артист на 
сцената и света, чийто звуци чуваме на запис. Изграденият диалог вън-
вътре е толкова естествен, че гледащият има усещането, че зад стените на 
стаята наистина тече живот, че там наистина има хора, чийто гласове чува 
в момента, а не са на запис, както е в действителност. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев

Нина Димитрова разгръща разказа и действието в спектакъла върху 
стабилната драматургична основа. Тя е автор на сценария на „Дневникът на 
един луд“. Тя познава Гогол толкова добре, че не би звучало прекалено смело да 
се каже, че може би няма друг артист в страната, който да го разбира в такава 
дълбочина и умело да работи с творчеството му. 

В създадената от Нина Димитрова сложна, но органично обоснована и 
перфектно изградена реалност вън и вътре в една лудница, са поставени и 
зрителите. Публиката отново е участник в спектакъла и отново има роля в 
него, както и в „Шинел“ – зрителите са другите луди в този спектакъл. Този 
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сценариен и режисьорски ход отново приобщава гледащия  към спектакъла 
и превръща сцена и зала в обща за всички болнична стая – за гледащите и 
за играещия. Театърът се превръща в лудница, пълна с луди хора от двете 
страни на рампата. Всеки зрител, още с първия звънец, който умишлено грубо 
го приканва да влезе в театъра, разбира ясно посланието на режисурата – 
всички сме луди и Попришчин не е изключение. А в края на спектакъла осъзнава, 
че именно Попришчин е изключението в предложената от режисурата лудница 
– човек, намерил спасение и добил решителност в лудостта, който се бори 
докрай за правото си на щастие, отречено му от света извън пределите на 
болничната стая ̶ жестокият свят, в който управлява тоягата, грубостта, 
парите, интереса и страха. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев
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Режисурата на Нина Димитрова прави прецизен психологически анализ на 
лудостта, извежда я по такъв убедителен начин в спектакъла, че тя неусетно 
се превръща в абсурдна нормалност, с която до края на представлението 
зрителят свиква до такава степен, че след като малката стая в лудницата на 
сцената изчезне от погледа му с падането на финалната завеса, излизащият 
от залата си казва: „Ако този човек е луд, значи всички сме луди“. Което е и 
целта на Нина Димитрова. Актьорският талант на Стелиан Радев на свой 
ред кара зрителя да забрави, че Попришчин е луд и неговата история звучи 
убедително, трагикомично и трогателно. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 

Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев
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Нина Димитрова не разглежда лудостта като медицински феномен. За нея 
тя казва:

„Лудостта е бягство от един свят, в който по думите на Гогол, „всичко 
е корист“ и в който нямаш ли власт и пари, „си нула, кръгла нула“. Испански 
крал не е просто мания, не е диагноза. Измислената от героя позиция на най-
висша обществена инстанция ̶ испански крал, над който стои само Бог, е 
единственият му шанс да гледа без страх отгоре онези, пред които досега 
е превивал раболепно гръбнак отдолу. Изкачил се в лудостта си до върха на 
обществената пирамида и седнал веднъж на испанския престол, той ще търпи 
изтезанията на болничната инквизиция, за да защити своята „красавица 
Испания, родината на душата му“, в която единствено може да бъде това, което 
иска да бъде – достоен и щастлив човек. Битката на героя не е просто битка 
за измислен от болната му глава испански престол, това е битка със света, 
„миришещ на хилядарки“ в защита на човешкото достойнство и правото на 
човешко щастие. Тази битка гледа зрителят в моя спектакъл „Дневник на един 
луд“, в който крал не означа власт, а човешко достойнство и право на щастие.“ 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков

Спектакълът „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ не е просто 
история за лудостта на човека. Това е история за лудостта на твореца. Двете 
теми са изведени паралелно в сложния сценарий, в който, в основния текст на 
Гоголевото произведение, се преплитат мотиви и от други произведения на 
автора. Именно от идеята за лудостта на твореца, заложена още на сценарно 
ниво, произтича и различния поглед към познатия Гоголев герой. Попришчин 
на Нина Димитрова разбива познатото, изтъркано клише за „малкия“, смачкан 
и безличен човек, безгласната мижитурка, която трепери пред началника си. 
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В „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ Попришчин е човек с 
въображение и претенция за право на щастие в користния свят на парите. 
Лудостта на Попришчин в този спектакъл е бунт на човека с въображение, 
който е способен да превърне три сиви стени в една лудница в изкуство, което 
спира дъха на зрителя. Въображението е основата на таланта и е достойно за 
уважение. И Нина Димитрова тръгва от тази изходна позиция в изграждането 
на познатия образ – от уважението към таланта, даден от Бог на всеки човек. 
Нейният луд е обладан от неистово желание да се изрази чрез изкуството и 
да остави нещо след себе си, да получи признание не само като човек, както е 
зададено по автор, но и като творец. Това е новаторското решение на образа 
на Попришчин в спектакъла на Театър „Кредо“.

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2015). Фотограф: Павел Червенков
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При това новаторско решение на познатия образ на Гоголевия луд, 
спектакъл на Театър „Кредо“ се превръща в отчаяна и безнадеждна битка на 
талантливия човек със света на „богопредателите и отцепродавците“, битка 
за оставяне на собствена творческа следа след края на един безличен живот, 
което отива по-далеч от простото показване на един несретен живот на 
един „малък човек“. Този спектакъл се превръща в пир на въображението на 
човека, открил таланта в себе си. Диалогът със зрителя в спектакъла води не 
„малкия човек“, а творящия човек, за който творчеството е спасение, надежда 
и смисъл на съществуване в лудницата, наречена живот и начин да оставиш 
нещо след себе си. В спектакъла на Нина Димитрова спасителното откритие 
на героя, че притежава талант и може да твори, идва като гръм от ясно небе 
или по-точно идва след удара на тоягата на надзирателя по болната му глава. 
Сякаш за да ни припомни да бъдем внимателни, когато ни ударят с тояга по 
главата, защото може би това е тоягата на Бога, който иска да ни вразуми, да 
ни накара да осъзнаем собствения си талант и да си дадем сметка за какво ни е 
даден този талант, кой е нашият вернисаж, който сме призвани да нарисуваме 
на този свят и да оставим на потомството. 
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Още с първата ударна акция на Попришчин, с която стартира спектакълът ̶  
да спаси Луната и да запише името си като спасител на човечеството, Нина 
Димитрова задава темата за разговор със зрителя и драматургичната 
необходимост на героя – „да се увековечи“, „да не изчезне като мехур във 
вода“, а да направи, макар и в самия край на живота си нещо, което да осмисли 
съществуването му на тая земя и да си тръгне достойно от тоя свят. Тази първа 
въвеждаща акция на героя-спасител на Луната е прекратена от надзирателя с 
тоягата отвън и така в действието ударно се намесва и външният, паралелен 
свят, а зрителят разбира, че героят, който го призовава към налудничав подвиг 
за спасение на Луна и се обръща към него като към поданик, не е никакъв крал, а 
най-обикновен луднал чиновник, затворен в същата лудница, в която се намира 
и той. След като сме разбрали кралската мания на героя, ние следим неговата 
безнадеждна и неуморна битка за себеизразяване чрез творчество, за признание, 
достойнство, човешко щастие и смисъл за съществуване. Целият спектакъл е 
битка, започваща с неуспешен опит на героя за „увековечаване“ чрез спасяване 
на света от космически катаклизъм и завършва с „Автопортрет“ на героя – 
най-красноречивия съвет към потомството“, оставен от човек, осъзнал, че Бог 
му е дал талант, който не бива да се пропилява напразно. 
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Целият спектакъл е една творческа лудост, която се разгръща мащабно 
върху три сиви стени от велкро на стая в лудницата. „Дневникът на един луд“ 
е спектакъл в защита не само на „малкият“ човек, който ако се приеме това 
определение, е всеки от нас, но и на творческото начало, заложено у всеки човек. 
Спектакълът ни припомня за творчески порив, който всеки човек носи в себе 
си и който трябва да следва. Именно този случайно събуден творчески порив 
следва героят в спектакъла на Нина Димитрова. Откритият случайно от него 
талант го превръща в художник, който създава шедьовър, вернисаж върху 
три сиви стени на тема „Сцени от един живот“ – неговият собствен живот, 
изпълнен със страх, раболепие, липса на човешко достойнство, превиване на 
гръб през силния, стремеж за вписване в користния свят на парите, негодувание 
заради отреченото право на щастие и в същото време живот, в който блещука 
любов и жажда за човешко щастие. Именно режисьорският ход да се разкаже 
познатата история за лудия чиновник през очите на твореца, какъвто героят 
в този спектакъл взима решение да бъде, превръща „Дневникът на един луд“ на 
Театър „Кредо“ в един различен спектакъл, разбиващ всички познати клишета 
за „малкия човек“, спектакъл-фойерверк на необузданото до лудост творческо 
въображение, която подлудява и зрителя. 
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„Безмълвният и красноречив съвет“ на дневника, написан от Нина 
Димитрова не за „малкия човек“, а за човека с голямо въображение, впрегнал 
таланта си да остави на потомството своя житейски вернисаж върху три сиви 
стени в сумрачната лудница, достига до зрителя неусетно, игрово, с лекота, 
като в цирка. Лекота, зад която стои огромен труд и премислена и разчетена 
до съвършенство режисьорска партитура. След като се затвори и последната 
страница от този дневник на творческата лудост, всеки зрител се е замислил 
дали и той не е пропилял някакъв свой талант и дали няма някой ден и той да 
лудне като Попришчин от факта, че вече е твърде късно да направи корекция на 
живота си. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев

Но странно, от този спектакъл си излизаш зареден с надежда, независимо, че 
последната реплика в тази налудничава и безнадеждна битка за човешко щастие 
е: „Изглежда, че ни е писано да нямаме щастие“. Тъкмо когато с тъга приемаме 
факта, че лудостта на бунта е потушена след поредното влудяващо поливане 
на студена вода върху болната глава на героя, следва неочакваният обрат на 
надеждата, че не всичко е загубено. Треперещият от студ Попришчин, загубил 
поредната си битка за щастие, се изправя озарен от надеждата за следващ висок 
пост, който ще му гарантира зачитането му като човешко същество и ще му 
донесе толкова жадуваното щастие ̶ високия пост на алжирски дей. Трогателна 
е тази поредна налудничава надежда, подадена от режисурата с последната 
реплика в спектакъла и озвучена от мокрия до кости, гол и безпомощен Попришчин 
с чалма на главата: „А знаете ли, че алжирският дей имал бенка точно под носа.“ 
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Гогол вкарва своя герой в лудницата в края на „Дневникът на един луд“. 
Нина Димитрова го затваря там още в началото на спектакъла. Изборът 
на мястото, в което се развива действието в спектакъла, само по себе си 
вече е индикация за зрителя, че който и да се появи в това пространство на 
сцената, заявено като място за въдворяване на душевно болни, вероятно ще 
е или луд, или някой от персонала в болничното заведение. Като се добави и 
индикацията за лудост, подадена в заглавието на спектакъла, зрителят вече 
е двойно информиран и е наясно, че ще си има работа с луд човек на сцената. 
Стартирайки разказа от финалната, безнадеждна за героя ситуация, подадена 
от автора ̶ лудницата, Нина Димитрова ясно ни заявява, че за героят няма 
никакъв шанс да излезе оттам до края на живота си и насочва вниманието ни 
върху това, което се случва вътре в лудницата, правейки ни едновременно 
свидетели и участници в нея, за да си дадем сметка след края на спектакъла, че 
самите ние живеем в една голяма лудница, в която често ни запушват устата 
с тоягата, подобно на героя в спектакъла, за проявеното ни безумство да 
бъдем непокорни и несъгласни с това как ни се налага да живеем. 
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Затварянето на героя в лудницата от началото на спектакъла, води до 
оригиналния и сложен сценарий и до вълшебната сценография на спектакъла. 
Както и при другите спектакли на Театър „Кредо“, ролята на сценографията 
е заложена в сценария и именно това я прави действена. За необичайното 
режисьорското решение да се започне спектакъла отзад напред, направо от 
лудницата, Нина споделя: 

„Изборът на място на действие решава комплексно много творчески 
задачи. Затварянето на героя в лудница вече предполага конфликта му с 
нея. Несъгласието на лудия с начина, по който го третират в богоугодното 
заведение за душевно болни, го движи да намери решение да се наложи като 
такъв, какъвто иска да бъде и смята, че е – в случая с Попришчин ̶ испански 
крал. Тази мания безуспешно се опитват да му избият с тоягата от главата. 
Конфликтът между какъв искам да бъда и какъв ме заставят да бъда, е на лице. 

За мен не беше важно да следвам поредицата от налудничави действия 
на героя в хронологичния ред, подаден от Гогол, след които ще бъде затворен 
в лудница, а директно го тикам там от самото начало и се занимавам да 
изследвам дали до края на спектакъла той ще се откаже да брани испанския 
престол, тоест, да брани достойнството си и правото си на човешко щастие. 

В болната глава на Попришчин лудницата не е лудница, а Испания и той е 
неин крал. И той ще отстоява до край правото си на неин суверен пред правото 
на тоягата. И колкото и да го вразумяват с тояга и да му наливат на студена по 
главата, той ще отказва да приеме лудницата за лудница, защото приеме ли този 
факт, животът му губи смисъл. Затова давам на героя задачата да защитава 
смисъла да бъде в лудницата, тоест да защитава измислената си Испания.“ 
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За заложените от Гогол в заглавието на произведението 
кодове, дали основание на Нина Димитрова да реши спектакъла 
си като лудница, тя споделя:

„Решението да тикна героя в лудницата и целият 
спектакъл да се развива в една стая в нея, има своето логическо 
обяснение още в заглавието на произведението. Гогол е написал 
ДНЕВНИК, тоест нещо много лично, което няма предназначение 
да бъде четено публично. Ако някой иска да сподели личния си 
дневник публично, значи трябва да има много важна причина 
да го направи. Иначе е луд. Защото в дневника си човек записва 
тайни и съкровени неща, които не иска да сподели с никого и в 
които не иска някой да се рови. Гогол много добре знае, че трябва 
да си луд, за да отвориш дневника си за публичен прочит и 
пишейки произведението под формата на дневник, вече подава 
кода, че човекът, който прави публично достояние дневника си, 
не е съвсем с всичкия си. За тези, които няма да направят тази 
връзка, авторът се е подсигурил и по по-директния начин, като 
е включил в самото заглавие думата ЛУД. Така, подчертавайки, 
че това е дневник, писан от луд човек, безспорно ни казва, че 
всичко описано в него, от първата до последната дума, е дело 
на луд човек. И нима не е така? Още в първия ден на дневника 
си, на 3 октомври, Попришчин пише, че чува кучета да си 
разговарят на улицата и да си пишат писма и не се учудва, че 
кучета могат да говорят, напротив, той е убеден, че могат, но 
просто се инатят, но се учудва от факта, че могат да пишат. Е, 
това ако не е лудост, здраве му кажи. Само за такова твърдение 
е достатъчно да бъде тикнат в лудницата още на дата 3 
октомври в дневника си. Всичко, което следва нататък като 
случки в този дневник, е от налудничаво по-налудничаво. Дори 
самите дати в дневника от един момент нататък стават коя 
от коя по-откачени ̶ „31 мартомври“, „между деня и нощта“ и 
т.н. Е, щом авторът на дневника е луд от първата до последната 
старница в него, защо да чакам момента, подаден от автора, 
за да го тикна в лудницата, като мога да направя това още в 
началото на спектакъла, с което ще реша важни постановъчни 
задачи.“
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За решението си да затвори героя в лудницата, Нина Димитрова споделя 
и още едно важно съображение, което касае изобразителната страна на 
спектакъла:

„Гогол пише литература и може да даде време на героя си да се развихри в 
лудостта си, преди да го тикне в лудницата. За писателя не е проблем да сменя 
и местата на действие. Героят му пише до един момент дневника у дома си, но 
когато се превръща в заплаха за околните, авторът го затваря в лудницата, 
откъдето продължава писането на дневника. Смяната на различни места на 
действие в едно литературно произведение не е проблем. Но аз правя театър, 
а в театъра правилата са други. И едно от най-важните е спазването на 
единството на време, място и действие. Определянето на мястото на 
действие е изключително важно за определяне на сценографската концепция, 
чиято задача в този спектакъл е да визуализира всички образи, създадени от 
болното въображение на този човек, така че те да станат видими за зрителя. 
Героят трябва да бъде поставен в някаква конкретна и непроменима среда, 
която обаче да може да се преобразява в хода на целия спектакъл и чрез това 
преобразяване зрителят реално да види разиграни всичките налудничави 
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истории, които този човек е записал в дневника си. Извеждането на образите, 
заложени в текста, тоест в главата на лудия, на сцената, е решаващо за 
спектакъла. Не може да се разчита само на гениалния текст на Гогол. Зрителят 
ще се умори да следи такъв сложен текст още на двайстата минута от 
спектакъла, ако не види скритите образи в него, а слуша само текста. Затова 
целта беше да се визуализира образната система на автора, заложена в 
произведението. Главата на лудия трябва да се отвори пред зрителя и всичко, 
което е в нея, да добие форма на сцената и да стане видимо за публиката. 
Трябва да заиграят на сцената образите от текста, а не просто да се 
произнася текстът. Затова трябваше да се намери решение, при което тези 
образи да оживеят. И тук влиза в роля сценографията като действащо лице, 
като преводач на литературния текст на театрален език. А сценографията 
може да се роди само от конкретната среда, в която се постави героя. Затова 
затворих лудия там, където му е мястото ̶ в лудницата. И конкретната 
среда вече е налице ̶ неговата стая в тази лудница. Тази стая вече може да 
бъде преобразявана. Въпрос на режисьорско оправдание е преобразяването ù. 
Моето решение е изложба – изложба на един живот, описан в един дневник и 
превърнат в шедьовър от художника Фердинанд Седни Испански – Майстора, 
който със своя вернисаж по стените на една болнична стая, оставя своя съвет 
към потомството как не трябва да се живее, ако искаш да бъдеш щастлив.“
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В спектакъла „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“ е намерен хитър 
и игрови ход за стигането на героя до заключението, че може да съвмести 
две самоличности и без да престава да бъде испански крал, да бъде и творец. 
Основание за решението да бъде „хем крал, хем художник“, е примерът, който 
Попришчин привежда с друг луд в същата лудница ̶ Луи от 14 стая, който „хем 
е крал, хем е слънце“. Препратката към краля-слънце Луи XIV не само оправдава 
героя на Гогол освен крал, да бъде и художник и да не му се налага да се отказва 
от високия си пост на испански крал, за да бъде творец, но и дава възможност 
дневникът му да бъде „нарисуван“, а не просто разказан на зрителя. За този 
режисьорски ход Нина Димитрова казва: 

„Решението в моя спектакъл героят да съвмести едновременно ролята 
на крал и художник, дава възможност, без да променям подадената от автора 
мания на героя ̶ да бъде испански крал, да допълня и разширя образа на лудия, 
да изведа лудостта от познатото русло и да я превърна в творческа. Освен 
това, решението на героя да бъде художник, да твори, дава възможност 
чрез използването на изразните средства на изобразителното изкуство, 
да се намери идеално решение как описаното с думи в един дневник да се 
превърне в театър. Именно решението на героя да бъде художник, мотивира 
необходимостта от точно такава сценография, каквато е тя в този 
спектакъл. И моят „Дневник на един луд“, разказан през сценографията, е много 
простичък: Един човек иска да се „увековечи“. Докато извършва поредния си 
„подвиг,“ с който се надява да запише името си в историята като спасител 
на Луната, случайно открива таланта си на художник и се заема да нарисува 
живота си, за да остави името си за поколенията чрез творчеството 
си. Неговите платна са стените, неговите боички е мазилката по тях. 
Така сценографията от три стени се оказва материалът, с който героят 
ще постигне целта си – да не си тръгне от тоя свят, все едно никога не е 
съществувал на тая земя, а да бъде запомнен от поколенията и едновременно 
с това зрителят да види всичко, което е написано в неговия дневник. Да види, 
а не само да чуе. Така сценографията започва да играе важната преводаческа 
роля, която винаги ù се възлага в спектаклите на Театър „Кредо“ ̶ да извади 
образите от текста и да ги направи действени и видими за зрителя. И като 
при всяка роля в театъра и тази на сценографията се подчинява на познатото 
правило за наличие на драматургична необходимост на действащото лице. 
Необходимостта сценографията да е точно такава в този спектакъл, 
произтича от необходимостта на героя да остави след себе си следа като 
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творец. Видима и трайна следа, запечатана на платната в изложбата на 
един безсмислен чиновнически живот, озарен за малко от един безнадежден 
любовен порив.. Това е целият сюжет на този живот и това и ще нарисува 
лудият върху сивите стени в лудницата – един сив живот с няколко цветни 
акцента в него – малките цветни моменти в сивото му съществуване. 
Затова стените са сиви като живота му, а чевеното кралско петно на тях 
се откроява ярко, като контрапункт на това сиво човешко съществувание. 
Ето така се стигна до сценографската концепция на спектакъла и тя се 
роди естествено и стана оправдана. Давайки тази роля и на сценографията 
в спектакъла, постановка на Театър „Кредо“ от моноспектакъл се преврна в 
дует, независимо, че зрителят през цялото време вижда само един артист 
на сцената. Реално това е дует на актьор със сценография. И когато след 
спектакъла всички говорят за сценографията и начина, по който актьорът 
работи с нея, те всъщност казват точно това – гледахме дует. Просто не 
знаят, че може да се формулира така.“

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека създават невероятно 
впечатляващата и многофункционална сценография на „Дневникът на един 
луд“. Това е първото нещо, което зрителят забелязва още с отварянето на 
завесата и започва да изследва стаята на Попришчин. Цялото действие се 
развива в тази стая, макар героят постоянно да ни пренася и на други места 
в разказа си, карайки ни да забравим, че всъщност всичко се случва само в една 
стая, която се преобразява. Всеки зрител в салона е заинтригуван от тази 
стая, направена изцяло от велкро. Стени от хиляди метри велкро, по които 
погледът жадно започна да се плъзга. А когато те започват да се преобразяват 
и от тях излизат всички образи, скрити в произведението на Гогол, зрителят 
седи като прикован и не отделя очи от стените, очаквайки следващата 
тяхна изненадваща трансформация, извършвана от Стелиан Радев, който 
по удивително майсторски начин създава световете от разказа на своя 
герой с помощта на тези меки болнични стени. Зрителят не може да скрие 
изумлението си от невероятната сценография и майсторството, с което 
Стелиан Радев борави с нея. Парчета от стените се отлепват и залепват в 
най-различни, на пръв поглед неясни форми, докато изведнъж се получи образ, 
който със своята достоверност оставя зрителя безмълвен и удивен.

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев
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Впечатляващо актьорско умение за импровизация, спонтанен хумор и 
виртуозно боравене с избраната форма отличават изпълнението на Стелиан 
Радев в спектакъла на Театър „Кредо“ . Актьорът не просто си служи със 
сценографията, той е усвоил и демонстрира до съвършенство „кредо“ марката 
да си партнира с нея. Благодарение на него уникалната сценография оживява 
и разкрива пред очите на зрителя своите неподозирани възможности. А 
зрителят, гледайки представлението, се опитва да предвиди следващия ход 
на актьора и го гледа така, сякаш е фокусник, правещ номера с карти ̶ следи 
внимателно ръцете му, за да улови момента, в който ще скрие картата. Но 
този момент се случва толкова светкавично, че остава незабелязан и се 
питаш дали наистина пък картата чудодейно не се е изпарила. Стелиан Радев е 
сам на сцената, но тя цялата кипи от живот, той вдъхва душа на всичко около 
себе си, с размах създава различни образи, правейки разказа цветен, вълнуващ 
и истински. Това впечатлява публиката, която не крие възхитата си. 

Когато на сцената се играе спектакъл на Театър „Кредо“, от салона винаги 
се чуват бурните реакции на публиката: смях, плач, възклицания на изненада, 
цяла палитра от емоции. А „Дневникът на един луд“ предизвиква освен 
въображението на зрителя и неговата постоянна изненада от динамично 
променящото се пространство. Може би само стая в лудница би могла да се 
превърне толкова правдоподобно в оживена търговска улица, буржоазен дом 
или огромен театър с царска ложа. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров
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И този спектакъл на Театър „Кредо“ е посрещнат с възторг от публика и 
критика. Отзивите след премиерата през 2015 година документират не само 
вълнението на публиката от спектакъла, но в тях се усеща и вълнението на 
пишещите за него, които отчитат появата на един нов, различен Гоголев 
луд и признават майсторсвото на Нина Димитрова да разбива клишета.

В „Животът днес“ четем: 

„Уникално!“, „Разтърсващо!“, „Невероятно представление!“, 
„Впечатляваща постановка!“ – това са част от реакциите на публиката след 
премиерата на постановката по класическата творба на Гогол „Дневникът 
на един луд“. Щипка романтика, фин, майсторски хумор и виртуозно 
боравене с декора. Съвършено нов образ на познатия герой – лиризъм и 
романтична усмихнатост, която го прави симпатично-привлекателен 
по един уникален начин. „Гениално“ – възкликна някой в залата и наистина. 
Гениален прочит и съвършена игра, оставяща онзи привкус на удоволствие, 
който те кара, излизайки от салона да си кажеш: „Истинското изкуство 
е онова усещане за духовна наслада, която докосва всичките ти сетива, 
гъделичкайки мисловните клетки, карайки ги да работят, да чувстват, да 
действат“. И аз бях там, гледах, смях се, плаках, съпреживявах, ръкоплясках, 
докато ръцете ме заболяха. Преживяване, което зарежда със задължително 
необходимата доза лудост, за да можем да продължим да бъдем нормални 
в един неособено нормален свят. Подарете си духовност, осъществена 
оригинално, талантливо и с вкус, заслужавате го!“
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров

Сайтът за култура „Площад Славейков“ отбелязва: 
„Дневникът на един луд“ е едно от събитията в българския театър. 

Събитие, което вероятно ще има шанса да покори и света. Като един модерен 
Пигмалион, Нина Димитрова извая своя жива статуя – представлението 
„Дневникът на един луд“ по Гогол. Направи го със замах на античен мислител и 
фантаст от бъдещето и показа силата си на творец, който умее да вълнува. 
И досущ като пъзел на Прачет, всяка дребна песъчинка от нейното изкуство 
има тъкан от значения. Безкрайно е удоволствието да гледаш на сцената 
актьор, чиито качества могат да бъдат развити така още в началото на 
неговия път в театъра. Нина Димитрова очевидно е пътеводителят на един 
нов галактически стопаджия към голямото изкуство.“
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров

„Блог.бг“ от 2015 година отбелязва достойнствата и новаторството на 
спектакъла и подчертава правилния избор на Нина Димитрова за изпълнител 
на ролята на лудия:

„Дневникът на един луд“ по един новаторски, оригинален начин. Бях 
толкова впечатлена, че предимно ахках, охках и възклицавах, докато вътрешно 
се чудех дали нещо не съм в ред, че така стремглаво минавам от състояние 
на зяпналост, през състояние на смях до искрено желание да заплача. Нина 
Димитрова, тази магьосница,  е взела едно велико класическо произведение 
и го е прочела така, както аз бих искала да ми звучи – с много финес, доза 
нужен хумор и усет към детайла. Гледаш и се потапяш в оная лудост, която 
бълбука в теб самия и крещи – ама, моля ви, аз съм крал, аз имам мечти, аз 
имам таланти, аз СЪМ. Аман от нормалност, която ни влудява. И лудостта 
става красива. И лудостта става притегателната сила, която манипулира 
сетивността ти. Гениално решение, гениална сценография. Усетът на Нина за 
избор на актьор е безспорен. Уверена съм, че ако в залата на първи ред седеше 
Гогол, щеше да аплодира бурно играта на младия талантлив актьор Стелиан 
Радев. Страхотна Нина, страхотен Стелиан! И вярвайте ми, голям кеф е да 
гледаш! Особено ако носиш онази здравословна очарователна лудост в себе си.“
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Сайтът dir.bg и Българско национално радио, Програма „Хоризонт“ пишат: 
„Постановката на Нина Димитрова е вдъхновена палитра от неподражаем 

хумор, пленителна изобретателност и трогателна лиричност. Нейният 
прочит на „Дневникът на един луд“ доказва, че колкото и сбъркан да ни се 
струва светът, той може да бъде вълшебен, стига да имаме сетивата да го 
разпознаем и като такъв.“

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров

В отзива на Българска телеграфна агенция БТА и „Вести.бг“ четем : 
„Нина Димитрова е успяла да създаде спектакъл-шедьовър, в който е 

впрегнала докрай огромния потенциал на един 23-годишен актьор. Четейки 
гениалния текст на Гогол през очите на няколко талантливи артисти, 
зрителят попада в свят, създаден от… велкро. Една българка е успяла да 
внедри тези лепящи се едно за друго парчета, превръщайки ги в какво ли 
не – десетки неща, които буквално се сменят пред очите ти като в анимация. 
Винаги когато гледам представление на Нина Димитрова, ме вълнува това 
докъде може да стигне нейното въображение в сценографията и режисурата, 
и въобще в начина, по който тя прави театър. Откъде се вдъхновява и откъде 
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идва усещането за тази брилянтна импровизация, която всъщност е въпрос 
на перфектна подготовка? Спектаклите ù са изпипани като часовников 
механизъм, в тях няма излишно движение, няма излишна дума, сценографията 
оживява и се превръща в партньор на актьора, благодарение на неговото 
боравене с нея. Много въображение, труд и педантизъм в един спектакъл, 
разгърнат до съвършенство и с размах. Гениално и просто.“ 
 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров

„Hay Event“ препоръчва на читателите си: 
„Насладете се на един страхотен спектакъл! “

Критиката на вестник „Сега“ също добавя своите суперлативи за 
спектакъла:

„Спектакъл – заявка за театрално отличие за талантливата режисьорска 
работа на Нина Димитрова. Висш пилотаж. Публиката потъва в измисления 
свят на Попришчин, който се явява неговия щит срещу безпощадните атаки 
на действителността навън. Зрителите направо не вярват на очите си 
как болничната стая на героя изведнъж оживява. За този „магически“ ефект 
огромен принос има изобретателната сценография. За оформлението на 



46

помещението са оползотворени хиляди метри велкро, от което са изработени 
множеството елементи, разпръснати върху стените, с помощта на които 
актьорът „рисува“ или направо скулптурира виденията на героя си. Публиката 
е респектирана от многофункционалността на актьора Стелиан Радев, от 
когото се изисква пълно сливане с персонажа, но същевременно и да покаже 
умения на приложник.“

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев

Възторгът от спектакъла споделя и авторът на отзива в „София лайф“: 
„Гоголевският хумор е остър и режещ, а в спектакъла на Нина Димитрова 

тази острота е смекчена със симпатия и нежност към нещастно влюбения 
идеалист, чиито опити да промени несправедливия свят са симпатични 
дори в лудостта си. Спектакълът връща вярата в театъра като спонтанно 
изкуство на импровизацията, чиито корени са в чистата радост от Играта, 
изпитвана само в детските години. Стелиан Радев приковава вниманието 
в продължение на час и половина с яркото си присъствие. Тайната е в силно 
рефлективната актьорска природа, която успява да се слее с шизофреничния 
образ на чиновника Аксентий Иванович Попришчин. Във вдъхновеното 
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изпълнение на младия актьор този удивителен персонаж стои едновременно 
класически и модерно.“

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров

Вестник „Новинар“ също подчертава съгласието на публиката с 
новаторски подход към познатия Гоголев текст: 
„Разчупвам клишето, че „Дневникът на един луд” трябва да се играе от много 
известен около 40-годишен актьор“ – това каза създателката на театър 
„Кредо” Нина Димитрова след премиерата на спектакъла. Всъщност точно 
така си мисли и публиката. Плахост и романтична дързост се сменят по 
лицето на актьора (фактът, че той е млад, придава неподозирани черти на 
образа). Стелиан се разгръща мощен и многолик, редувайки полюсни състояния: 
зад рамото на малкия човек – смачкания чиновник Аксентий Иванович, наивно 
влюбен в дъщерята на шефа си, наперено се изправя въображаемият крал 
Фердинанд Седми Испански – велик художник и гордост за поданиците си. В 
прочита на гениалната трагикомедия лудостта е начина човек да възвърне и 
запази достойнството си. Изобретателната сценография на Нина и Зуека е от 
стотици метри велкро – върху сивия фон на болничната стая Попришчин рисува, 
лепейки и отлепяйки детайли, превръщащи се в каквото фантазията му поиска.“ 
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев

Не закъсняват и наградите за спектакъла веднага след появата му на 
българска сцена.  За изпълнението на ролята на Аксентий Иванович Попришчин 
в „Дневникът на един луд“ на Театър „Кредо“, актьорът Стелиан Радев получава 
през 2016 година две от най-престижните национални отличия – номинация 
за награда „Икар“ на „Съюза на артистите в България“ в категория „Дебют“ и 
номинация за награда „Аскеер“ в категория „Изгряваща звезда“.

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев
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На първия фестивал, на който е показан спектакълът през май 2016, Стелиан 
Радев, младият неизвестен артист, в когото Нина Димитрова повярва и с когото 
дописа своя различен дневник, получава една от двете награди на фестивала на 
моноспектакъла „БГМОТ“ в гр. Габрово, България – наградата за мъжка роля.

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Георги Пасев

През май 2016 година спектакълът участва на Международния фестивал 
на малките театрални форми във Враца.

През септември 2021 година спектакълът участва на международния 
фестивал „Пиеро“ в Стара Загора, България. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека получават награда за 
сценографията на спектакъла „Дневникът на един луд“ по Гогол.
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.Нина Димитрова получава наградата за сценография за „Дневникът на един луд“ по Гогол 
на фестивала „Пиеро“ в гр. Стара Загора (2021)

Награда за сценография за „Дневникът на един луд“ по Гогол на фестивала „Пиеро“ в гр. 
Стара Загора (2021)
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Стелиан Радев се радва на възторжените аплодисменти на зрителите, които вдига на 
крака с изпълнението си в спектакъла „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ 
на фестивала „Пиеро“ в гр. Стара Загора (2021)

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ с режисьор Нина 
Димитрова, на фестивала „Пиеро“ в гр. Стара Загора (2021)
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Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“ с режисьор Нина 
Димитров, на фестивала „Пиеро“ в гр. Стара Загора (2021)
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През юни и септември 2021 Театър „Кредо“ организира юбилейно 
национално турне по случай 5-та годишнина на спектакъла “Дневникът на 
един луд“ по Гогол. То е осъществено с финансовата подкрепа на Национален 
фонд „Култура“, България. И този спектакъл на Театър „Кредо“ вдига на крака 
развълнуваните зрители в страната, които дълго не могат да се опомнят от 
магията на спектакъла. 

Нина Димитрова благодари Национален фонд „Култура“ за подкрепата на 
националното турне на спектакъла, както и на всички партньорски театри, на 
чиито сцени Театър „Кредо“ гостува по време на юбилейното турне: Държавен 
куклен театър Русе, Държавен куклен театър Бургас, Държавен куклен театър 
Добрич, Драматично-куклен театър Силистра, Държавен куклен театър Стара 
Загора, Фестивал „Пиеро“ и лично на техните директори: Теменуга Хараланова, 
Христина Арсенова, Петър Петков, Златина Станева, Дарин Петков. 

Нина Димитрова и Стелиан Радев по време на гостуването на Театър „Кредо“ с „Дневникът 
на един луд“ по Гогол в Държавен куклен театър Русе (2021)
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Нина Димитрова и Стелиан Радев по време на гостуването на Театър „Кредо“ с „Дневникът 
на един луд“ по Гогол в Драматично-куклен театър Силистра (2021)

Девина Василева, Стелиан Радев, Нина Димитрова, директорът ДКТ Русе Теменуга 
Хараланова, Георги, Светослав Николов по време на гостуването на Театър „Кредо“ с 
„Дневникът на един луд“ по Гогол в Държавен куклен театър Русе (2021)
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Нина Димитрова и Стелиан Радев монтират декора на „Дневникът на един луд“ по Гогол 
на сцената на Държавен куклен театър Русе (2021)

Стелиан Радев, Нина Димитрова и Девина Василева по време на гостуването на Театър 
„Кредо“ с „Дневникът на един луд“ по Гогол в Драматично-куклен театър Силистра (2021)
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Девина Василева, директорът на ДКТ Бургас Христина Арсенова, Стелиан Радев, 
Светослав Николов и Нина Димитрова по време на гостуването на Театър „Кредо“ с 
„Дневникът на един луд“ по Гогол в Държавен куклен театър Бургас (2021)

Светослав Николов и Нина Димитрова монтират осветлението на „Дневникът на един 
луд“ по Гогол по време на гостуването на Театър „Кредо“ в Драматично-куклен театър 
Силистра (2021)
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Девина Василева, директорът на ДКТ Силистра Златина Станева, Нина Димитрова и 
Стелиан Радев по време на гостуването на Театър „Кредо“ с „Дневникът на един луд“ по 
Гогол в Драматично-куклен театър Силистра (2021)

Стелиан Радев на монтировъчна репетиция по време на гостуването на Театър „Кредо“ с 
„Дневникът на един луд“ по Гогол в Държавен куклен театър Добрич (2021)
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Девина Василева и Нина Димитрова по време на гостуването на Театър „Кредо“ с 
„Дневникът на един луд“ по Гогол в Драматично-куклен театър Добрич (2021)
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Нина Димитрова на монтировъчна репетиция по време на гостуването на Театър „Кредо“ 
с „Дневникът на един луд“ по Гогол в Държавен куклен театър Добрич (2021)

Стелиан Радев, Нина Димитрова и Девина Василева заедно с директора на ДКТ Добрич 
Петър Петков, заместник директора Румен Куртев и екипа на ДКТ Добрич по време на 
гостуването на Театър „Кредо“ с „Дневникът на един луд“ по Гогол в Държавен куклен 
театър Добрич (2021)
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На 26 август 2022 година се състои международната премиера на 
спектакъла „Дневникът на един луд“ на международния фестивал „Транс/Мисия 
в гр. Жежув, Полша. 

Нина Димитрова и Стелиан Радев пред театъра в гр. Жежув, Полша „ на фестивала „Транс/
Мисия“ (2022)
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В камерната зала на Театър „Ванда Шиемашкова“ в гр. Жежув, полската 
публика следи със затаен дъх лудостта на Стелиан Радев и аплодира 
възторжено и този трети спектакъл на Театър „Кредо“, показан на полския 
фестивал, след успешните му участия със спектаклите „Каквото направи 
дядо, все е хубаво“ по Андерсен през 2020 година и с „Шинел“ по Гогол през 2021. 

Нина Димитрова и Стелиан Радев на фестивала „Транс/Мисия" в гр. Жежув, Полша (2022)
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Полският критик Томаш Домагала отбелязва, че спектакълът е „силна 
позиция на картата на тазгодишното издание на фестивала“ и пише за него: 

„Ако бях жури на Фестивал по сценография и костюми, в чиято програма 
щеше да бъде и „Лудият дневник на Кредо“, безусловно бих наградил това 
представление. Рядко се случва в театъра този елемент от спектакъла да 
е толкова добре обмислен и така майсторски експлоатиран от творците 
в процеса на изграждане на един последователен език на представлението. 
Стените, реквизита и костюмът на главния Луд (в дръзкия спектакъл ̶ Стелиан 
Радев), са от материал тип велкро, поради което основният глагол, описващ и 
организиращ сценичното пространство на спектакъла е „ вкопчване“. Така по 
стените се залепват кучета, набързо направени от отделни парчета плат, 
червени петна полепнали по костюма, които свидетелстват за неговата кралска 
идентичност. И накрая, той се вкопчва в разказа на Гогол и неговата сценична 
постановка със заглавието Луд, защото те го спасяват от кошмара, който 
го очаква извън крепостта, в която седи. Изглежда също така, че основният 
затвор, в който е заточен главният герой, е вътрешността на болната му глава 
и тогава сценичният разказ на Димитрова би могъл да се чете като отчаян опит 
на Лудия да се спаси от лудостта. Историята, съставена от фрагменти от 
мисли и спомени, които са материя на човешката памет, се превръща в последна 
инстанция, както в приказката за Шехерезада, която спасява живота си, като 
разказва истории.

Заслужава да се отбележи чудесната игра на Радев, който майсторски 
съчета текста на Гогол с изпълнението на този добре обмислен и изключително 
изискващ от актьора сценичен разказ.“

Нина Димитрова и Ядвига Ягода Сковрон, директор на фестивала „Транс/Мисия в гр. 
Жежув, Полша (2022)
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Театър „Кредо“ благодари на целия екип на Театър „Ванда Шиемашкова“ 
в гр. Жежув, на организаторите на фестивала Ядвига Ягода Сковрон и Ян 
Новара за гостоприемството и предоставената възможност спектакълът 
„Дневникът на един луд“ по Гогол да стартира международната си биография 
на фестивала „Транс/Мисия“.

 
Стелиан Радев, Нина Димитрова и Девина Василева пред историческата сграда на 

театъра в гр. Жежув, Полша по време на фестивала „Транс/Мисия (2022)

Успешната международна премиера на „Дневникът на един луд“ в Полша е 
стартът на спектакъла на световна сцена. 

Стелиан Радев в „Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина 
Димитрова (2021). Фотограф: Емма Бардизбанян и Светослав Куцаров
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Историята на спектакъла „Дневникът на един луд“ по Гогол от премиерата 
му до днес, убедително доказва, че понякога е нужно да си луд, защото само 
творческата лудост, която Нина Димитрова защитава в този свой спектакъл, 
е способна да руши клишетата, да отваря нови творчески хоризонти, да 
създава нови светове и нови звезди. Нина Димитрова произвежда нова звезда в 
българския театър. Тя доказва, че не само отлично познава Гогол. Тя доказва на 
дело колко е важно да следваш творческия си порив и да вярваш в своите идеи 
и в своя спектакъл. Спектакъл, който тя шеговито, в типично нейния стил, 
определя кратко и ясно: „Луд умора няма“. Подобно на Гогоглевия луд, тя неуморно 
се бори за своя „Дневник на един луд“ в продължение на 13 години, преодолява 
инквизицията на разделите, съмненията и недоверието на всички и доказва, че 
няма „малки хора“, има хора без въображение. 

„Дневникът на един луд“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор Нина Димитрова. Фотограф: 
Георги Пасев

Тази глава от историята на Театър „Кредо“ остава отворена, за да 
бъдат дописани със спектакъла „Дневникът на един луд“ по Гогол следващите 
успешни редове в нея.


