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В 30-годишната история на спектакъла 
„Шинел“ по Гогол са записани над 200 международни 
участия по цял свят. Това прави „Шинел“ на Театър 
„Кредо“ уникално изключение в българския театър – 
единственият български спектакъл с такъв рекорден 

брой международни участия и такава популярност извън границите на България. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, 
Швейцария (1996) Фотограф: Сhritian Аltorfer

На Нина Димитрова днес ѝ е трудно да си спомни стотиците места, на 
които е гостувала със спектакъла. За многото фестивали, на които Театър 
„Кредо“ е участвал с „Шинел“, актрисата казва: 

„Пътувахме от фестивал на фестивал, прибирахме се само да изперем 
дрехите си у дома и пак отлитахме нанякъде. Гостуване след гостуване, 
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висене пред посолствата още от трети петли за вадене на поредните визи 
за поредната страна. Подреждам архива на „Кредо“ и се опитвам да събера 
парчетата фестивална история на „Шинел“. За много от тях, особено преди 
2000 година, днес е трудно дори да си спомня. Много се изненадвам, като 
намирам програми от фестивали, на които с годините съм забравила, че сме 
участвали. Разбира се, помня знакови фестивали и места в историята на 
„Кредо“ и „Шинел“, като тези, на които се е състояла премиерата на поредната 
версия на „Шинел“ на чужд език или гостувания, които са преобърнали съдбата на 
Театър „Кредо“, като Единбургския фестивал в Шотландия. Няма как да забравя 
фестивал в разрушен, миниран град след война като Сараево. Не се забравят и 
фестивали, на които са се случили „необичайни произшествия“, като например, 
да установиш на летището, че ти няма чантата с документите във времена 
на строг визов режим за граждани на България в Европа или да се върнеш 400 
мили в друг американски щат за забравения си куфар в някакъв хотел, през 
който си минал пътьом и си му забравил името в момента, в който си излязъл 
от него. Какви ли не още причини има, за да се запомни едно участие. Но винаги 
главната причина да го помниш, е самият фестивал, публиката, хората, които 
го правят, атмосферата и срещите.“

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, 
Швейцария (1996) Фотограф: Сhritian Аltorfer
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Когато става дума за международните участия на „Шинел“, трябва да се 
отбележи още един уникален факт, свързан с Театър „Кредо“, отличаващ го от 
всички български театри. И не само български. За да общува с международните 
си публики, театърът играе изцяло спектаклите си на езика на страната, 
в която гостува, като за целта подготвя версии на постановките си на 
съответния език. Спектакълът „Шинел“ е игран на 9 езика! Това на практика са 
9 отделни спектакъла. 

Този уникален факт отбелязва и руската критика в „Новости культуры“ 
през 2012 година: 

„По време на многочислените си гастроли Нина и Васил играят „Шинел“ на 
езика на страната, в която гостуват. Съществуват девет езикови версии, а 
това значи и девет спектакъла на „Шинел.“

Подготовката на всяка версия трае от четири месеца до половин година, в 
зависимост от сложността на езика и от това, дали артистите говорят този 
език. Както подчертава Нина Димитрова, Театър „Кредо“ има не един „Шинел“, 
а 9 “Шинел“-а. Не един, а 4 спектакъла със заглавие „Каквото направи дядо, все 
е хубаво. Това прави общо 13 различни спектакъла. Защото версията на един 
спектакъл на чужд език, си е почти нов спектакъл. 

Това може да се стори странно на тези, които не знаят какво представлява 
подготовката на спектакъл на чужд език. За уникалната практика на Театър 
„Кредо“ да учи и играе спектаклите си на чужд език, Нина Димитрова разказва: 

„Ние искахме Театър „Кредо“ да бъде театър на света. А за да станеш 
такъв, трябва да намериш начин да стигнеш до публиката по света. Затова 
създадохме 9 версии на „Шинел“ и 4 версии на „Каквото направи дядо, все е 
хубаво“ по Андерсен на различни езици. Спектаклите на „Кредо“ имат една 
особеност – между сцена и зала няма „четвърта стена“. Ние общуваме пряко 
със зрителя. В „Шинел“ му даваме и роля. Не е честно да лъжем международната 
си публика, че общуваме с нея, при условие, че ѝ говорим на неразбираем за нея 
български език. Езикът е бариера и ние намерихме своя начин да я свалим –  
като играем на езика на публиката, пред която се изправяме в различни точки 
на света. Честността към зрителя и общуването с него са главната причина 
да си създаваме излишни главоболия да превеждаме, учим, репетираме и играем 
един спектакъл на чужд език. Който не е опитвал да играе спектакъл от начало 
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до край на чужд език, не знае какъв къртовски труд е подготовката за това 
удоволствие – превод на текста, редактиране на превода, адаптация на 
текста спрямо артистите, заучаването на този текст. Но най-сложното от 
всичко е, да започнеш да мислиш на даден език и да си свободен да играеш на 
него като на своя роден, дори и когато бъкел не разбираш от този чужд език, 
какъвто е например случаят с японския. Но когато изминеш този сложен път 
от превода до първото представление, когато усетиш сладостта да общуваш 
с публиката на родния ѝ език, когато тя те приема като свой и забравя, че е 
предупредена преди началото на спектакъла за незнанието на артистите на 
езика ѝ, тогава си щастлив, че си положил толкова много труд за този звезден 
момент – да играеш на другия край на света, да те разбират, да аплодират 
спектакъла ти и да ти благодарят за осъщественото общуваме, въпреки 
вавилонското разделение на езиците.“ 

Със сигурност фактът, че актьорите представят постановката на 
официалния език на страната, в която гостуват, допълнително засилва 
интереса на зрителите и ги кара да се чувстват специални. 

„Нина Димитрова в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, Швейцария (1996) 
Фотограф: Сhritian Аltorfer
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След първата версия през 1992 на родния български език, следват версиите 
на „Шинел“ и на другите 8 езика: 

1993 – Версия на испански – Преводач Висенте Урибе. 
1994 – Версия на френски език – Преводач Валентин Петков 
1995 – Версия на немски език – Преводач Кристфрид Тьогел
1995 – Версия на руски език – Преводач Марина Петкова
1995 – Версия на гръцки език – Преводач Йоана Кирова
1996 – Версия на английски език – Преводач Любов Костова
1997 – Версия на сръбски език – Преводачи Ася Тихинова и Ана Йованович
2006 – Версия на японски език – Преводачи Добринка Данчева и Фуми Осанаи

„Шинел“ е игран на английски език, като паралелно с това за публиката, 
която не знае английски, са подготвени субтитри на съответния език – 
корейски, китайски, полски, италиански, фарси.

От изиграните над 600 представления на „Шинел“, две трети от тях са 
извън България. 

Спектакълът има най-голям брой изиграни представления на английски, 
немски и руски език. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, 
Швейцария (1996) Фотограф: Сhritian Аltorfer
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ШИНЕЛ НА НЕМСКИ ЕЗИК

Театър „Кредо“ играе „Шинел“ на немски език в Германия, Австрия, 
Нидерландия и Швейцария. 

Немската публика и критика са спечелени още при първата поява на 
„Шинел“ на международния фестивал в гр. Ерланген през 1995 година, на който 
се състои и премиерата на спектакъла на немски език. Славата на „Шинел“ 
бързо се разнася в Германия и той се превръща в хит на всички международни 
фестивали в страната, в чиято програма е селектиран. Фестивалите в 
Германия се надпреварват да имат в програмата си българския „Шинел“. 

За участието на Театър „Кредо“ на Нюрнбергския фестивал през 1995 
година, четем:

„Театър „Кредо” направи от  повестта на Гогол „Шинел” празничен ритуал 
с малко средства и това беше кулминацията на Нюрнбергския фестивал. 
Страдание и радост, гняв и нежност придобиват форма на полупразната сцена, 
откъдето се появяват в този свят и там тихомълком изчезват в нищото.“

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, 
Швейцария (1996) Фотограф: Сhritian Аltorfer
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„Altmark Zeitung“ от 1995 описва възторга на немската публика от „Шинел“ 
така:

„Усмихнатата версия на великата литература омагьосва. Зрителите бяха 
във възторг: „Такова нещо не съм виждал. Невероятно!“, казват след като се 
съвземат от тази магия.“ 

Немската критика се надпреварва да сипе похвали за спектакъла и 
българските артисти. 

„Saarbrucker Zeitung“ през 1996 година пише:
„Поетично и изобретателно, с оскъдна като дрехите на Акакий Акакиевич 

сценография. Каква приказна, поетична и богата на фантазия игра на двамата 
актьори. Играят толкова умилително, комично, учудващо и удивляващо, че ти 
се иска да ги гледаш отново и отново.“ 

„Suddeutsche zeitung“ през 1995 година също изразява своя възторг от 
„Шинел“:

„Клетка, пълна с чудеса! Най-пестеливи средства, синтезирани за най-
силно въздействие, по неподражаем начин изпълнени от двамата пълнокръвни 
актьори на театър „Кредо”. Те създават най-вълнуващата версия на Гоголевия 
„Шинел”, която можем да си представим. Мечти и мисли оживяват и придобиват 
форма. Поредицата от малки чудеса приковава очите на зрителите 
и при всяко следващо чудо публиката дава израз на невероятната си 
изненада. Човек става свидетел на една драматична лекция за това, че с 
достатъчно фантазия нищо не е невъзможно и че духът по всяко време 
триумфира над материята, стига само да поиска. Един нежелаещ да секне 
аплодисмент благодари на двамата актьори за незабравимата вечер.“ 
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В „Mitteldeutsche Zeitung“ от 1995 година, също четем суперлативите на 
критиката: 

„Колко хубаво! Колко дълбоко тъжно!! Колко първично комично!!! Смях, който 
не е нито подигравателен, нито арогантен, нито нерадостен. Смях, който е 
предизвикан от любов към ближния. Чист, жизнерадостен хумор, чрез който 
театър „Кредо” по вълшебен начин създава на сцената страхливи герои и скромни 
желания, за да си кажем накрая: „Колко трагикомичен е животът!” Когато двамата 
актьори от театър „Кредо” се развихрят, никой вече не си задава въпроса защо 
съществува театърът.“

За триумфа на „Кредо“ с „Шинел“ в Германия, „Nordbayerische zeitung“ през 
1995 година пише: 

„Смях през сълзи, нестихващи овации в залата – тази адаптация за 
липсващата любов между хората вдигна публиката на крака.“ 

В същата статия Нина Димитрова е сравнена с великата клоунеса 
Джулиета Мазина във филма „Ла страда“ на Ф. Фелини: 

„Нина Димитрова притежава излъчване, подобно на Джулиета Мазина в „Ла 
страда”. Тя е толкова изпълнена със състрадание и човечност и се превръща в 
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олицетворение на всички разтърсващи човешки чувства – състрадание, любов 
към човека, жертвоготовност, борба за живот.“

Статията завършва с краткото, но казващо толкова много за Театър 
„Кредо“ и неговия „Шинел“: „Велик Театър!“

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, 
Швейцария (1996) Фотограф: Сhritian Аltorfer

За да стигне до своя триумф в Германия, Театър „Кредо“ преминава през 
мъките на адаптацията на спектакъла на немски език, който е един езиците, 
които Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека не знаят. Преводачът, професор 
Кристфрид Тьогел, се видял в чудо, когато започнала финалната корекция на 
преведения от него текст и адаптацията му към артистите. Преводачът 
започнал да сънува кошмари, подключени от страха да не стане причина за 
провала на Театър „Кредо“ в Германия. Защото оставало много малко време 
до участието на фестивала, а разпалените спорове за съкращаване на всяко 
изречение на този, както ѝ се струвало на Нина в началото, „дълъг“ език, 
продължавали с дни. Както тя шеговито подхвърля, „подлудили и този преводач“. 
Но всичко приключва благополучно. Въпреки че финалната адаптацията на 
превода и записването на текста от артистите, се проточва повече от 
предвиденото и изяжда от времето за учене на текста и репетиции на немски 
език, Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека успяват в оставащия кратък срок 
до заминаването за Германия, да подготвят спектакъла на немски език. 
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Нина Димитрова разказва за немската публика и културния шок, който 
са преживели с Васил Василев-Зуека на премиерното представление на немски 
език на фестивала в гр. Ерланген: 

„Първото представление на чужд език винаги е най-стресиращо, защото за 
пръв път срещаш реалната публика на нейния роден език и никога не можеш да 
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предвидиш поведението и реакциите ѝ. Напрежението е огромно. Винаги имам 
чувството, че са ме облекли в скафандър и са ме пуснали в космоса, където не знам 
какво ме очаква. До първото гостуване на „Шинел“ в Германия и ние робувахме на 
ширещата се по онова време у нас представа, че немците са сдържани и студени 
хора. Но каква беше огромната ни изненада, когато още на първата реплика 
залата дружно избухна в смях и той не спря до края на представлението. Казахме 
си: „Аха, разбраха ни.“ Но когато на финала публиката започна да тропа с крака и 
да свирка, се ужасихме. Бяхме объркани. Досега си реагираха нормално, всичко си 
вървеше добре, а сега ни освиркват, че даже и тропат недоволно с крака. Седяхме 
зад кулисите и не смеехме да излезем да се поклоним, от страх да не ни замерят 
с нещо. Притича възбуден директорът на фестивала и ни изтика на сцената. 
Докато ни тикаше към сцената да излезем на поклон, ние успяхме само да кажем: 
„Ама те ни освиркват!“. Човекът се засмя и ни успокои, че това не е освиркване, 
а израз на най-голям възторг. „Немска му работа!“, казахме си и излязохме на 
поклон. Тия хора пощуряха, почнаха още по-силно да тропат и да свиркат. Тотален 
културен шок! Ние идвахме от страна, затворена 45 години за света извън 
нея. Страна, в която такива изблици на възторг не съществуваха. У нас на тоя 
немски възторг си му викахме освиркване. Гледахме грейналите от щастие лица 
на зрителите и започнахме да проумяваме колко различен е този свят от оня, от 
който идвахме. Успокоихме се и си казахме: „Щом така разбират възторга, нека 
си свиркат хората.“ Бая посвиркаха и потропаха. След представлението, докато 
прибирахме оскъдния си декор от сцената, намерихме една странна метална 
кутийка. Решихме, че някой зрител си е загубил кутийката и я предадохме на 
директора на фестивал. Но за наша изненада той каза, че кутийката е за нас. 
Отворихме я и що да видим – в нея имаше 50 немски марки! По онова време това 
бяха много пари. Казахме си: „В тая страна не само тропат и свиркат, ами и 
дарения правят след спектакъла.“ Дълго след представлението не можахме да 
се опомним от шокиращото несъответствие на начина на мислене на хората, 
за които единственото, което знаехме до този момент беше, че са студени и 
затворени. А се оказа, че немците са толкова емоционални и чувствителни хора. 
Когато в България ни питаха коя е най-отзивчивата публика по света и казвахме, 
че една от най-радушните публики е немската, предизвиквахме същия културен 
шок, който ние самите преживяхме при първата ни среща с нея през май 1995 
година в гр. Ерланген. А когато разказвахме как в Мюнхен, след представлението, 
зрителите се нареждат чинно на опашка, за да ни поздравят лично, един по един, 
все едно разказвахме за бита и културата на някаква друга планета.“
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“, гр. Цюрих, 
Швейцария (1996) Фотограф: Сhritian Аltorfer

В Германия се случва и още нещо интересно. „Шинел“ е връщан в повечето 
градове, където е игран, повторно, а в Щутгарт – трикратно, като последния 
път, през 2003 година, е по избор на зрителите, до които фестивалът изпраща 
анкетна карта да посочат кои 10 спектакъла, които са гледали на фестивала 
„Фигурен театър“, биха искали да бъдат включени в предстоящото му юбилейно 
издание. Един от посочените от най-голям брой зрители е спектакълът 
„Шинел“ на Театър „Кредо“. 
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Нина Димитрова при първото гостуване на „Шинел“ в гр. Щутгарт, Германия (1996)

Нина Димитрова си спомня за един от първите фестивали в Германия, на 
които е показан „Шинел“ – в гр. Саарбрюкен, през 1994 година. От този фестивал 
датира 30-годишното приятелство с Кристиан Каймакан, румънец, емигрирал 
в Германия и създал един от известните немски фестивали. Той не само 
двукратно кани Театър „Кредо“ с „Шинел“ на своя фестивал, но и препоръчва 
спектакъла на много фестивали в Германия и по света. Нина Димитрова е 
благодарна на Кристиан Камайкан и до днес за неоценимата подкрепа на 
спектакъла и на Театър „Кредо“.

Спомняйки си за гостуванията в Германия, Нина Димитрова шеговито 
казва, че те със Зуека знаели безпогрешно номерата на всички магистрали в 
страната. Театър „Кредо“ кръстосва Германия нашир и длъж, играейки „Шинел“ 
от фестивал на фестивал. И не само в Германия, но и в немско говорещи страни 
като Австрия, Швейцария и Нидерландия. Нина Димитрова изрежда дълъг списък 
от градове, в които е игран „Шинел“ на немски език: Берлин, Лайпциг, Мюнхен, 
Аугсбург, Щутгарт, Нюрнберг, Саарбюкен, Франкфурт на Майн, Магдебург, 
Хале, Тюбинген, Мюлхайм, Бохум, Аахен, Касел, Ерланген, Ерфурт, Гера, Фюрт, 
Гаунтинг, Хусум, Цюрих, Берн, Баден, Маастрихт и други. 
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Нина Димитрова разказва, че се е случвало вечерта да играят в гр. 
Мюнхен, на другата сутрин да пътуват 800 км до гр. Бохум, с пристигането 
си да започнат монтировка на спектакъла и веднага след това да играят 
представление. 

Когато става дума за успеха на „Шинел“ в Германия, Нина Димитрова 
специално отбелязва уникалния превод на немската версия на спектакъла, 
направен от професор Кристфрид Тьогел, на когото тя благодари не само за 
превода, но и за изтърпените мъки по време на адаптацията на немския текст 
към артистите, а също така за приятелството, започнало с един „Шинел“. 

Фото моменти от гостувания на Театър „Кредо“ в Германия, Австрия, 
Швейцария и Нидерландия.
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Хайделберг, Германия (1996)
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ШИНЕЛ НА РУСКИ ЕЗИК

Версията на „Шинел“ на руски език е дело на преводача Марина Петкова, 
съмишленик и приятел на Театър „Кредо“ в продължение на 30 години. Тя 
адаптира на руски език не само „Шинел“, но и два други спектакъла на Театър 
„Кредо“ – „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен и „Дневникът на 
един луд“ по Гогол. Нина Димитрова отправя посмъртно своите огромни 
благодарности към Марина Петкова, която от есента на 2021 година вече не 
е между живите. Но, както казва Нина, Марина Петкова продължава да живее 
със своите великолепни преводи на руски език в спектаклите на Театър 
„Кредо“. 

„Шинел“ е игран на руски език не само в Русия, където е определен от 
руската критика за „забележително събитие“. За успеха на спектакъла в 
страната на Гогол можете да прочете в двете отделни глави от историята 
на Театър „Кредо“, посветени на „Шинел“ в Русия. 

„Шинел“ се превръща в „забележително събитие“ на фестивалите, на 
които се играе и в страни, в които публиката разбира руски език, като Литва, 
Грузия, Беларус, Украйна, Армения, Република Хакасия, Полша, Чехия. 

Появата на „Шинел“ на международния фестивал „LIFE“ във Вилнюс, 
Литва, през 1997 година, предизвиква, както казват руснаците, „потресаващо“ 
впечатление. Критиката и в Литва не закъснява да добави към натрупания 
дълъг списък със суперлативи и своите за „чудото Шинел“. В “Литовско ехо“ от 
1997 година, за „Шинел“ на Театър „Кредо“ четем: 

„Виртуозна, точна като часовников механизъм импровизация на 
Гоголев сюжет от двете страни на клетката. Рядко постижима театрална 
пълноценност. Спонтанна, с минимални средства пресъздадена истина. 
Наивно-свята, откровена, добросърдечна, гъвкава игра за вътрешната 
свобода, необходима като въздуха, но също толкова тленна като шинела. С 
лека, сякаш пукане на пръсти или палаво намигане игра, двамата артисти 
казват за драмата на човешкото съществуване повече, отколкото стотомни, 
сточасови мъдри и тежки, старателни представления. Дървена клетка, няколко 
картонени парчета, двама блестящи актьори – ето и цялата „машинария” на 
чудото „Шинел.“ 
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Нина Димитрова в гр. Вилнюс по време на участието на Театър „Кредо“ на фестивала 
„LIFE“, Литва (1997)

Фестивалът „LIFE“ е от онези фестивали, които се помнят не само заради 
успеха на „Шинел“, но и заради съдбовни срещи и събития. Срещи, които накланят 
везните на избора на Васил Василев-Зуека между театъра и телевизията. 
Много малко хора знаят истината за ненадейното напускане на Зуека на 
телевизионното предаване „Каналето“ през 1997 година. Напускането му 
провокира тиражирането на всевъзможни съчинения по темата в българската 
преса по онова време. Някои недобронамерени съчинения от преди 30 години, 
тенденциозно се предъвкват и доукрасяват от недобронамерени журналисти 
и днес. 
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Нина Димитрова в гр. Вилнюс по време участието на Театър „Кредо“ на фестивала 
„LIFE“, Литва (1997)

За случилото се на фестивала във Вилнюс през 1997 година и за напускането 
на Зуека на телевизионното предаване, Нина Димитрова разказва: 

„Шинел“ имаше огромен успех в Литва. И на двете представления, които 
играхме на фестивала, залата се пръскаше по шевовете. Спомням си, че на 
едното представление дойде тогавашният министър на културата на Литва, 
даже предложи националната литовска телевизия да заснеме спектакъла, но 
ние не се съгласихме. И да ни пита човек защо. Сега Театър „Кредо“ щеше да 
има в архива си пълен запис на спектакъла от онова време и документ от това 
незабравимо преживяване – „LIFE“ фестивал във Вилнюс. Незабравимо за мен 
по много причини. Бяхме свикнали вече да ни канят повторно някъде, където 
вече сме играли „Шинел“ или да ни предлагат да останем на фестивала и да 
играем допълнителни представления, но когато след второто представление, 
предвидено в програмата на литовския фестивал, директорът на фестивала 
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Рута Ванагайте ни предложи да останем и да изиграем още едно допълнително 
представление, ние замълчахме. Рута Ванагайте каза, че поради огромния 
интерес на публиката към „Шинел“, фестивалът искал да се даде възможност на 
повече зрители да видят спектакъла. Успокои ни, че ще ни купят нови самолетни 
билети за връщане. Към това Рута Ванагайте добави и нейното лично желание 
„Шинел“ да бъде видян от Виктория Чаплин, дъщерята на Чарли Чаплин, която 
също участваше на фестивала. Гледахме спектакъла на Виктория Чаплин и бяхме 
във възторг от нея. Визуално тя удивително приличаше на великия си баща, все 
едно му беше отрязала главата и си я беше нахлупила на раменете. Нейният 
талант и невероятната ѝ харизматичност на сцената бяха поразителни. 
Рута Ванагайте каза, че ще се радва, ако останем и ни остави да помислим до 
края на вечерта и да ѝ дадем отговор – оставаме или не. Хубавите предложения 
винаги идваха в неподходящ момент. Моментът през юни 1997 година беше 
именно такъв. Зуека имаше проблеми с някои от своите колеги в предаването 
„Каналето“. Или по-точно, някои негови колеги имаха проблем с това, че той 
пътува по света със своя Театър „Кредо“. Ако Зуека не се върнеше след фестивала 
в Литва в предвидения по план срок за снимки на телевизионното предаване, 
това щеше да е проблем. В самото телевизионно предаване в този момент 
имаше генерален проблем, който рано или късно трябваше да бъде разрешен. 
И Зуека направи първата крачка към неговото разрешаване. А Съдбата просто 
му помогна. Най-напред с това, че една вечер, в един ресторант в София, в 
който седяхме с наш приятел, едно лице в нетрезво състояние се залепи за 
Зуека и надрънка на всеослушание такива фрапантни факти за нещата, които 
се случват зад кулисите на „Каналето“, за които Зуека дори и не подозираше. 
Именно тези факти поставиха под въпрос по-нататъшното му участието 
в предаването. Случилото се на фестивала в Литва само наклони везните на 
избора – остава или напуска „Каналето“, след като вече знаеше какво се върши 
зад кулисите на предаването от някои от колегите му. Решението му в оня 
юнски ден на 1997 година да приеме предложението да останем на фестивала 
във Вилнюс беше въпрос на морал, не просто професионално решение. И така, 
ние седяхме в задния двор на Литовския националния академичен театър, 
пушехме цигари и обсъждахме предложението на фестивала. Явно Съдбата 
сериозно беше решила да се намеси и да помогне на Зуека да направи своя морален 
избор. Както си седим в двора на театъра и си пушим, при нас дойде непознат 
мъж, поздрави учтиво, мълчаливо изпуши цигарата си и на тръгване каза: 
„Останете.“ И изчезна. Чудехме се кой беше този висок, слаб и мълчалив човек, 
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откъде се взе, защо се появи точно в този момент и откъде знаеше, че трябва 
да решим дали да оставаме на фестивала. Оставихме време на Зуека да размисли 
и да вземе решение до края на вечерта и отидохме да гледаме премиерата на 
„Хамлет“ в Литовския академичен театър. Потресаващо представление! 
Стояхме зашеметени и аплодирахме френетично заедно с цялата публика. На 
сцената излезе да се поклони и режисьорът на спектакъла, за когото още преди 
да гледаме „Хамлет“, знаехме, че е един от най-уникалните не само литовски, но 
и световни режисьори, когото наричаха „северният Питър Брук“. Режисьорът 
излезе на сцената, а ние зяпнахме! Защото той се оказа същият онзи мълчалив 
човек, който мистериозно се появи в двора на театъра, мълчаливо изпуши 
цигарата си и ни каза да останем. Това беше Еймунтас Некрошус.“

Руските театрални критици Глеб Ситковски и Дина Годер с Нина Димитрова и Васил 
Василев-Зуека на фестивала „LIFE“ в гр. Вилнюс, Литва (1997)

Васил Василев-Зуека взима решение да остане на фестивала и да напусне 
телевизионното предаване „Каналето“. А пресата у нас тиражира версии за 
намесата на Нина Димитрова в избора на Зуека, защото за толкова неочакван 
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избор трябва да се намери логика и както винаги, тя си е нашенска, българска, 
в която обезателно е нужно да се намери виновник. Само че този виновник се 
оказва не Нина Димитрова, а задкулисните игри в „Каналето“, а везните на избора 
накланя един от най-великите театрални режисьори на ХХ век, който пред своите 
артисти преди премиерата на „Хамлет“, казал за „Шинел“: „Видяхте ли? Само шест 
пръчки!“ За това колко впечатлен бил Некрошус от „Шинел“, на Нина Димитрова и 
Васил Василев-Зуека разказал, по време на разходка във Вилнюс, актьорът Повилас 
Будрис, който играел Полоний в спектакъла „Хамлет“ на Некрошус. 

Васил Василев-Зуека и литовският актьор Повилас Будрис, който разказва на Театър 
„Кредо“ за впечатлението на Некрошус от „Шинел“, Вилнюс, Литва (1997)
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Театър „Кредо“ остава във Вилнюс и изиграва трето, допълнително 
представление на „Шинел“. Началото на извънредното представление на „Шинел“ 
се забавя с петнадесет минути, за да успее Виктория Чаплин да дойде след края на 
своето представление, което се играе точно преди спектакъла на Театър „Кредо“. 
Срещата с неотразимата Виктория Чаплин се състои в една от гримьорните 
на Националния академичен театър в гр. Вилнюс. Нина Димитрова си спомня и 
до днес впечатлението от тази, както тя казва, „дребна, крехка, но излъчваща 
упоритост, увереност и сила жена“, поразително приличаща на великия си баща. 
Нина казва, че имала чувството, че стои пред самия Чарли Чаплин. 

През есента на 1997 година „Шинел“ отново е заедно със спектакъла „Хамлет“ 
на Еймунтас Некрошус във фестивалната програма на международния фестивал 
„Балтийски дом“ в гр. Санкт Петербург и Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека 
отново се срещат с великия литовски режисьор. Последната им среща с Еймунтас 
Некрошус е през 2000 година, когато световният хит „Хамлет“ гостува на 
фестивала в гр. Пловдив. Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека отиват в 
Пловдив, за да гледат отново спектакъла и отново преживяват незабравима 
вечер с Еймунтас Некрошус и литовските си колеги след представлението на 
„Хамлет“, този път в България, в един пловдивски ресторант.

Фестивалът „LIFE“ в гр. Вилнюс бележи срещата не само с Еймунтас 
Некрошус и дъщерята на Чарли Чаплин, но и със започващият тогава своята 
кариера литовски режисьор Оскарас Коршуновас, който днес е едно от големите 
имена в световния театър. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с литовския режисьор Оскарас Коршуновас в гр. 
Вилнюс, Литва (1997)
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През 2009 година Театър „Кредо“ играе „Шинел“ на руски език на най-големия 
театрален фестивал в Армения – „Хай фест“ в гр. Ереван. С „Шинел“ се открива 
поредният фестивал, на който спектакълът става хит. За избора на арменския 
фестивал да покани Театър „Кредо“ да открие фестивала, „PanARMENIAN.Net“ 
пише: 

„Фестивал „Хай фест“ стартира на 1 октомври със спектакъла на 
българския театър „Кредо“ по едноименното произведение на Гогол.“

След огромния успех на „Шинел“ на „Хай фест“, Театър „Кредо“ получава 
покана да гостува повторно на следващото му издание през 2011 година 
със спектакъла „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен и отново 
спектакълът на „Кредо“ се превръща в хит на фестивала. 

На руски език „Шинел“ е игран в Грузия през 1997 година на грандиозния 
фестивал „ GIFT“ в гр. Тбилиси, където е в програмата със спектакли като „О, 
щастливи дни“ на Питър Брук“. Патрон на фестивала е известната английска 
театрална и филмова актриса Ванеса Редгрейв. Този фестивал е един от 
тези, за които Нина Димитрова казва, че няма как да бъде забравен, поради 
необикновените събития и срещи, случили се на него.

Мартин Премянов, Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека и грузинският актьор Гога в 
старата столица на Грузия (1997)
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За тези срещи Нина Димитрова разказва: 
„На фестивала „ GIFT“ през октомври 1997 година се случваха неща, които 

за мен и до днес си остават прецедент по отношение на публиката. На този 
фестивал видях какво значи изгарящо желание на зрителя да влезе в театъра. 
Както и да излезе. Известната английска актриса Ванеса Редгрейв беше поканена 
за патрон на фестивала, който се провеждаше под егидата на тогавашния 
президент на Грузия, Едуард Шевернадзе. Откриването беше грандиозно. Както 
и самото посрещане на гостите на фестивала, които пристигнаха в Тбилиси 
призори, със специален чартърен полет. На главния площад на грузинската 
столица бяха наредени 150 таксита, предвидени да превозят участниците на 
фестивала от летището до града. Само ние тримата – Зуека, техника ни Мартин 
Премянов и аз, пътувахме отделно, защото през този октомври на 1997 година 
имахме едно след друго участия на фестивали в Босна, Швейцария, Русия и Грузия 
и пътувахме по специален маршрут, направен така, че постоянно летяхме през 
Виена, която ни беше станала гара разпределителна към всички тези дестинации. 
Бяхме пристигнали в Тбилиси ден по-рано, отделно от другите участници на 
фестивала и станахме свидетели на мащабната организация по посрещането 
им. Директор на фестивала „GIFT“ беше Кети Долидзе, филмов режисьор и жена 
с огромен размах. С Кети Долидзе се срещнахме през лятото на същата година в 
Шотландия, при повторното ни участие на Единбургския фестивал, където тя 
гледа „Шинел“ и след представлението ни покани на фестивала в Тбилиси, както 
и на специална вечеря в наетия от нея апартамент в Единбург. На тази вечеря 
освен нас, Кети беше поканила и световно известния диригент Валери Георгиев, 
който дирижираше голям концерт на Единбургския фестивал. 

На фестивала в Тбилиси видях как залата на Националния театър на 
Грузия се пука по шевовете от желаещи да гледат спектакъла на Ванеса 
Редгрейв. Тези, които не бяха успели да попаднат в театъра, нахлуваха в него, 
откъдето намерят начин да се промъкнат, катерейки се и прескачайки дори 
през прозорците на сградата. Видях с очите си това изумително желание на 
хората да гледат театър! Но какво беше изумлението ми, когато същите тези 
хора, които облазваха театъра и се тъпчеха в залата, започнаха да си излизат 
шумно, след като това, което видяха, не им хареса. За мен поведението им беше 
потресаващо грубо, имах чувството, че се намирам в Средновековието и всеки 
момент към сцената ще полетят домати. Но сега, спомняйки си за този момент, 
все повече си мисля, че тези хора имаха право да се държат така, както подобава 
на разочарована публика – да си излиза, ако не ѝ харесва спектакъла. Само дето 



44

не е нужно да е толкова шумно излизането. Не бях съгласна с начина, по който си 
излизаха, но самото излизане от спектакъл е честна зрителска позиция, ако не 
ти харесва това, което гледаш. И така трябва да се държи една неманипулирана 
публика. Днес, повече от всякога, ПР-ът е влязъл в действие и омайва и заблуждава 
зрителя за истинската стойност на това, което му се предлага да гледа. Все 
повече предварително му се внушава какво да мисли и все по-малко бива оставен 
сам да прецени какво му харесва и какво – не. Пък и зрителят все повече няма 
собствено мнение за видяното, по редица комплексни причини, както и смелост 
да си излезе, защото се страхува да не го сметнат за невеж, ако не харесва нещо 
прехвалено. Малко са вече зрителите, които имат собствено мнение за това, 
което гледат и смелостта да го заявят. Юлия Огнянова казваше: „Зрителят 
може и неграмотен да е, но никога не е безчувствен“. Така че, можем да го виним 
само за начина, по който отрича един спектакъл и си излиза от залата, но не и 
за това, че си тръгва по средата на представлението, защото не му е харесало. 
Защото смисълът на театъра е да подключва чувствителността на гледащия, 
да го накара да мисли емоционално и да се отъждествява със случващото се на 
сцената. Ако един спектакъл не може да приобщи зрителя към себе си, вината 
не е на зрителя. И все пак, това, което видяхме на представлението на Ванеса 
Редгрейв през 1997 година в Тбилиси, за мен и моите колеги беше шок. 

Но изненадите в Грузия не спряха дотук. Ние играхме три представления на 
сцената на Руския академичен театър в Тбилиси. Огромен театър, с 800 места 
в залата. На скицата бяха продадени 7 билета. Отново шок! Казахме си: “Боже 
господи, как ще кънти тази огромна празна зала“. Но ние не знаехме нещо, което 
научихме в последствие, когато изненадващо, и на трите ни представления, 
залата се пукаше по шевовете от народ. Как стана тая магия, ни се изясни, чак 
когато ни обясниха, че месечната заплата на един грузинец в онзи момент е 
седем долара. Страната беше след неотдавна приключила гражданска война, по 
улиците на Тбилиси са минавали танкове. Хората нямаха пари тогава, но имаха 
изгаряща нужда да гледат театър. А как ставало влизането на представленията 
на 793 човека без билет, узнахме от директора на театъра. Той просто стоял 
на входа на театъра и когато при него идвал зрител и казвал, че няма пари 
да си купи билет, директорът го пускал и без билет. И така, изиграхме три 
представления на препълнена зала със зрители без билети. Никога през живота 
си, за всичките 40 години в театъра, никъде не съм виждала подобно нещо. Човек 
трябва да опознае грузинците и тогава няма да не се изненадва на подобни 
необичайности. Широката, открита и чувствителна грузинска душа, буйният 
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джигитски темперамент и гостоприемството на грузинеца са пословични. 
Станахме свидетели как тези хора, въпреки че нямат пари, са готови да 
направят всичко, за да попаднат в театъра, както и да ти устроят грандиозно 
посрещане, да те нагостят и да ти пеят с часове, защото ти си гост, а гостът 
за тях е нещо свещено. Грузинците „силно любят и мразят“, както казва един 
наш поет. Еднакво откровени са и когато харесват, и когато не харесват нещо. 
Имахме късмет да харесат „Шинел“. А харесването на грузинската публика се 
изразява не само в това, за което разказах досега. След представлението пред 
гримьорната се тълпи народ, желаещ да поздрави лично. Както каза Зуека, 
такова стълпотворение не му се било случвало и след концерт на „Каналето“. 

Нина, Зуека, грузинският им колега Гога и директорът на Руския академичен театър в 
гр. Тбилиси, Грузия (1997)

Но изненадите на фестивала „GIFT“ в грузинската столица не свършват 
само с разказаното от Нина Димитрова дотук. За следващите изненади тя 
разказва:

„След като изиграхме определения в програмата на фестивала брой 
представления на сцената на Руския академичен театър, при нас дойде Автандил 
Варсимашвили, който днес е директор на същия този театър, в който играхме 
през 1997 година. Тогава той тъкмо беше създал първия частен театър в 
Грузия. Автандил Варсимашвили ни попита дали не бихме искали да изиграем две 
представления и в неговия театър и да подкрепим независимата му инициатива, 
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по това време новост и в Грузия, не само у нас. Като създатели на независим 
театър, ние знаехме какво означават усилията му да наложи един недържавен 
театър в неговата страна и с готовност приехме да продължим грузинския 
маратон с още две извънредни представления в подкрепа на нашия колега и 
театъра му. Театър се казваше „Театр в подвале“, иначе казано „Театър в мазето“. 
Днес той се нарича „Свободен театър“. Разположението му беше подобно на това 
на „Театър 199“ в София. По същия начин се слиза по стръмни стълби надолу към 
залата, която беше около 120 места. На първото представление на „Шинел“ в 
този театър, грузинската публика отново ни поднесе изненада. Подготвяхме се 
за представлението и както обикновено, 20 минути преди началото, застанахме 
зад кулисите в очакване на първи звънец. И изведнъж чуваме, че отвън, пред 
вратата на залата, се вдига страшна тупурдия. Вратата се отвори с трясък 
и без да е ударил първи звънец, вътре нахлу народ, който бързо запълни всички 
места в залата. Но напливът не спря. Влязоха още толкова хора и започнаха 
да сядат, където намерят място и полека-лека започнаха да превземат 
пространството и на сцената. Стигна се дотам, че в търсене на места и поради 
това, че няма как да минат от лявата в дясната страна на залата през седящите 
вече и по земята хора, зрителите започнаха да заобикалят и зад кулисите. Както 
си седим ние отзад зад завесите и се чудим какво става и току се шмугне някой 
при нас отляво и изчезне през завесите отдясно. Не разбирахме какво се случва, 
само с ужас виждахме, как пространството, на което ни предстои да играем, все 
повече и повече се смалява. Защото зрителите смело превземаха сценичното 
пространство. Когато спектакълът започна и ние излязохме на сцената, може 
да се каже, че сцена нямаше. Играхме на около 2 м на 2 м. Мога да кажа, че това е 
най-малкото сценично пространство, на което някога е игран „Шинел“ в цялата 
му 30-годишна история. През цялото време в залата се чуваше лек шум от 
движение на хора, надничащи зад гърбовете на седящите пред тях, в стремежа си 
да виждат какво се случва на тези четири квадратни метра, на които играехме. 
Допълнително ситуацията се усложняваше от дошлите да снимат с две камери 
телевизии, които бяха проточили кабели из цялата зала и които също изпаднаха в 
ужас, когато тълпата от зрители нахлу в залата и започна да прескача кабелите. 
Като видях целия този народ, играещ на „прескочи кабел“, си помислих: „Тука 
някой до края на представлението ще се обеси“. Слава богу, всички оживяхме. 
След представлението с изненада разбрахме от нашия техник, че той е пускал 
осветление и музика по усет, защото на дървената платформа, където бяха 
пултовете за осветление и музика, се бил накачулил толкова народ, че Мартин 
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през цялото време е седял на тръни при всяко поскърцване на платформата 
и е чакал тя да се срути. Надничал между гърбовете на зрителите пред него, 
за да вижда, когато може, какво се случва на четирите квадратни метра, 
наречени условно сцената, на която играем. Но изненадите не спират дотук. 
След представлението дойде директорът на театъра Автандил Варсимашвили 
с посинено око. Стана ясно, че при опита му да спре наплива на зрители без 
билети, навалицата напираща отвън, по закона на физиката и подпомогната от 
гравитацията, го блъснала и той се изтърколил по стръмните стълби надолу 
към залата. Така завърши първото представление в неговия театър. На втората 
вечер бяха взети предпазни мерки. Голямата метална врата към двора на театъра 
беше заключена и пропусквателният пунк за зрителите беше изнесен зад нея, 
на улицата, на която се намираше театърът. Непредвидени инциденти, вътре 
в театъра, на второто представление нямаше. Няма как да не бъде запомнено 
такова бурно участие на фестивал. Този фестивал в Грузия ще го помня цял живот. 
И не само поради разказаното дотук. Заради самите грузинци, които ни дариха с 
толкова внимание, любов и аплодисменти и ни накараха да се чувстваме толкова 
специални. Заснетите моменти от гостуването ни в Тбилиси, както и заснетото 
от телевизиите, които бяха на бурното представление в малкия грузински 
театър и днес ми припомнят незабравими мигове от фестивала „GIFT“ и срещи с 
удивителни хора и творци, които и днес пишат историята на грузинския театър 
и на които и днес съм изключително благодарна за това незабравимо гостуване.“ 

Екипът на Театър „Кредо“ с артистът Гога и Автандил Варсимашвили, директор на 
„Театър в подвале“ в гр. Тбилиси, Грузия (1997)
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Фото моменти от гостуването в Грузия на фестивала „GIFT“ в гр. Тбилиси 
през 1997 година

Васил Василев-Зуека и Мартин Премянов, технически сътрудник на Театър „Кредо“, в 
старата столица на Грузия (1997)

Васил Василев-Зуека и Мартин Премянов, технически сътрудник на Театър „Кредо“, в 
старата столица на Грузия (1997)
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Мартин Премянов, Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека и грузинският им колега Гога 
в старата столица на Грузия (1997)
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През 1998 година „Шинел“ се играе на руски език на фестивала „Контакт“ в 
гр. Торун, Полша и доказатлество за огромния му успех е и поредната награда, 
с която е отличен. 

„Шинел“ на фестивала в гр. Торун, Полша (1998)

Фото моменти от участието на фестивала „Контакт“ в гр. Торун, Полша 
през 1998 година. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред театъра в гр. Торун на фестивала 
„Контакт“, Полша (1998)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Торун, Полша (1998)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Торун, Полша (1998)
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След успешното представяне на фестивала „Контакт“ в гр. Торун през 
1998 година, Театър „Кредо“ получава покана да гостува с „Шинел“ през същата 
година и в полската столицата. На сцената на „Мали театър“ в гр. Варшава, 
спектакълът записва следващия свой успех на полска сцена. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Варшава, Полша (1998)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Варшава, Полша (1998)
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През 2000 година успехът на Нина Димитрова и Васил Василев- Зуека 
с „Шинел“ на руски език продължава в Беларус на фестивала „Белая Вежа“ 
в гр. Брест, от който Театър „Кредо“ си тръгва с поредна награда за 
спектакъла.

„Шинел“ по Гогол на фестивала „Белая Вежа“ в гр. Брест, Беларус (2000)

През 1995 година „Шинел“ се играе на руски език в Чехия, на световното 
известното „Квадриенале на сценографията“ в гр. Прага. На форума 
всяка държава представя по един спектакъл, отличаващ се с уникално 
сценографско постижение. Всички са впечатлени от сценографията на 
„Шинел“, побираща се в един куфар и създаваща уникален свят на сцената. 
Залата на Театър „Целетни“ в чешката столица, на която Театър „Кредо“ 
играе своя „Шинел“, отново се разтърсва от аплодисменти. 
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Нина Димитрова, Константин Вълчев, директор на Българския културен институт в 
Прага, Майа Петрова, художник на костюмите на „Шинел“ и Васил Василев-Зуека пред 
театър „Целетни“ в гр. Прага, Чехия (1995)
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Българският спектакъл за участие в „Квадриеналето на сценографията“ 
избира Константин Вълчев, директор на Българския културен институт 
в Прага. Успехът на Театър „Кредо“ с „Шинел“ на форума в чешката столица 
доказва, че изборът му е правилен, макар и нежелан от тогавашния шеф на 
Дирекция „Театър“ в нашето министерство на културата, който настоявал в 
Прага да замине друг театър с друг спектакъл, препоръчан от него. 

Майа Петрова, художникът на костюмите в „Шинел“, Нина Димитрова и Васил Василев-
Зуека в гр. Прага, Чехия (1995)

Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека и Мартин Премянов в гр. Прага, Чехия (1995)
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ШИНЕЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Преводач на „Шинел“ по Гогол, както и на другите два спектакъла на Театър 
„Кредо“ – „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен и „Дневникът на 
един луд“ по Гогол, е известният български преводач Любов Костова, на която 
Нина Димитрова благодари не само за чудесните преводи на спектаклите на 
Театър „Кредо“, но и за приятелството и подкрепата в продължение на 30 
години. 

На английски език Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека играят „Шинел“ 
не само при двукратното си участие на Единбургския фестивал в Шотландия 
през 1996 и 1997 година и в „Барбикан център“ в Лондон през 2000 година, но и на 
международни фестивали в други градове във Великобритания.

През 1997 година „Шинел“ се радва на успех на международния фестивал 
в гр. Бат, поканата за участие на който е получена след първото участие на 
Театър „Кредо“ на Единубргския фестивал през 1996 година. 

Нина Димитрова в гр. Бат, Великобритания (1997)
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Васил Василев-Зуека в гр. Бат, Великобритания (1997)

През 1997 година „Шинел“ е яркият акцент в програмата на международния 
фестивал в гр. Ковънтри, организиран от Театър „Белгрейд“. Фестивалът в гр. 
Ковънтри прави специална фотосесия на „Шинел“. Нина Димитрова си спомня, 
че когато фотографът ги помолил да излязат навън с клетката, облечени с 
костюмите си, много се изненадала. Но фотографът определено е знаел какво 
прави. Свободата, за която пледира Театър „Кредо“ в „Шинел“, може да се изрази 
най-добре вън от пространството на театъра, където обикновено се правят 
фотосесиите на театралните представления. 
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека – снимка от специалната фотосесия на Театър 
„Кредо“ по време на фестивала в гр. Ковънтри, Великобритания (1997)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека – снимка от специалната фотосесия на Театър 
„Кредо“ по време на фестивала в гр. Ковънтри, Великобритания (1997)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека – снимка от специалната фотосесия на Театър 
„Кредо“ по време на фестивала в гр. Ковънтри, Великобритания (1997)
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През 1998 година „Шинел“ записва следващото си успешно участие на 
международен фестивал във Великобритания, в гр. Киркюбъри.

 

„Шинел“ се играе на английски език и в други англоговорещи страни, като 
Ирландия и САЩ. 

През 1997 година Театър „Кредо“ гостува в Ирландия и „Шинел“ става хит 
на големия фестивал в гр. Галоуей.

„Шинел“ по Гогол на фестивала в гр. Галоуей, Ирландия (1997)
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„Шинел“ по Гогол на фестивала в гр. Галоуей, Ирландия (1997)

През 1997 година Театър „Кредо“ зашеметява със своя „Шинел“ и 
американската публика на международния фестивал в щата Вермонт. 
С това започва успешната история на „Кредо“ с „Шинел“ в Съединените 
американски щати. Директорът на фестивала във Вермонт, Ерик Бас, 
многократно е гледал „Шинел“ на различни европейски фестивали и 
кани спектакъла на фестивала, който организира в гр. Пътней, щата 
Вермонт. 
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Васил Василев-Зуека с Ерик и Инес Бас – организатори на фестивала във Вермонт, САЩ 
(1997)

През юни 1998 година „Шинел“ е посрещнат с овации и на западния бряг 
на Америка, в Калифорния, на фестивала в гр. Санта Барбара, организиран от 
Театър „Лит муун“. „Шинел“ се играе на сцената на красивия театър на гр. 
Санта Барбара, построен в колониален стил, в какъвто е и целият град.

Нина Димитрова пред театъра в гр. Санта Барбара, Калифорния, САЩ (1998) 
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Джон Блондел, директор на фестивала в Санта Барбара, кани Театър 
„Кредо“ в Америка, веднага след като гледа „Шинел“ на Единбургския фестивал 
през 1997 година.

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с Джон и Вики Блондел, организатори на 
фестивала в гр. Санта Барбара, Калифорния, САЩ (1998)
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„Шинел“ подлудява публика навсякъде, където се играе в Америка. За 
първата среща с американската публика, Нина Димитрова разказва: 

„След първата среща с американската публика си дадох сметка, че тя има 
сериозен тренинг по отношение на комичното и няма никакви задръжки по 
отношение на включването си в каквато и да било игра, която ѝ се предлага от 
сцената. Не бяха нужни особени усилия да я въвлечем в спектакъла. Зрителите 
просто бяха готови да играят и само чакаха знак играта да започне. Още с 
влизането на осветлението и първото трепване на големите ни вежди и в 
залата се разнесе бурен смях. Колкото повече мърдахме вежди и клатехме 
мустаци, както обикновено правим, толкова повече смехът в залата се 
усилваше. Спомням си, че тихичко прошепнах на Зуека да спрем с мърдането, 
защото няма да можем да си кажем първите важни, въвеждащи реплики в 
спектакъла. Готовността на американците да участват в предложената от 
нас театрална игра, наречена „Шинел“ по Гогол, завъртя енергията от сцена към 
зала и обратно и се получи страхотно представление. Това общуване с лекота 
с американския зрител се случваше навсякъде, където сме играли в Америка.“

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Санта Барбара, Калифорния, САЩ (1998)
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Нина Димитрова на известния крайбрежен булевард „Кабрило“ в гр. Санта Барбара, 
Калифорния, където в зората на киното са снимани първите неми филми, САЩ (1998)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в мисията в гр. Санта Барбара, построена от 
испанските мисионери, Калифорния, САЩ (1998)
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Нина Димитрова в гр. Санта Барбара, Калифорния, САЩ (1998)

След успешното представяне на фестивала в Санта барбара, Нина 
Димитрова и Васил Василев-Зуека се отправят на пътешествие в Калифорния –  
от Сан Франциско до Сан Диего и посещават всичките 23 мисии, построени от 
испанските мисионери и разпръснати по цялото крайбрежие на Калифорния, 
както и много други забележителности в този американски щат.

Васил Василев-Зуека в мисията в гр. Кармел, Калифорния, САЩ (1998) 
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Нина Димитрова в мисията в „Сан Антонио Валей“, Калифорния, САЩ (1998) 
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на калифорнийския бряг на Тихия Океан САЩ 
(1998)
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Нина Димитрова в гр. Кармел, Калифорния, САЩ (1998)

Васил Василев-Зуека в гр. Кармел, Калифорния, САЩ (1998) 



71

Васил Василев-Зуека в гр. Сан Франциско, Калифорния, САЩ (1998) 

Нина Димитрова в гр. Сан Франциско, Калифорния, САЩ (1998)
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Пътешествието в щата Калифорния не е случайно. Нина Димитрова 
мечтае да разлисти на сцената страниците на едно от произведенията на 
любим неин американски писател. С обиколката на Калифорния, тя иска да 
опознае щата на Америка, възпят в произведенията на любимия ѝ американски 
автор, да види местата, описани в произведението, което има намерение един 
ден на постави на сцена и да усети духа на Калифорния. Двамата със Зуека 
остават три дни в „Cannery Row“ - мястото, увековечено в една от книгите на 
любимия ѝ писател. Писателят е Джон Стайнбек. 

Нина Димитрова пред паметника на любимия ѝ американски писател Джон Стайнбек в 
„Cannery Row“ , Калифорния, САЩ (1998)

Нина Димитрова започва да сбъдва мечтата си едва през 2021 година с 
първата Творческа Кредо Лаборатория, която организира и в която подбира и 
обучава млади артисти в продължение три месеца. От тях избира артистите, 
с които да продължи по пътя към мечтата си. В продължение на пет месеца, 
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обучава избраните артисти в следващата Творческа Кредо Лаборатория, 
която организира през 2022 година. Тя въвежда актьорския състав в тайните 
на текста на любимия ѝ американски автор и създава с екипа осем часа работен 
материал за бъдещия си спектакъл, който се надява да види на сцена. 

През 1998 година, след успешното си участие на фестивала в гр. Санта 
Барбара, Калифорния, Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека прелитат на 
източния бряг на Америка за среща в гр. Ню Йорк. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Ню Йорк, САЩ, (1998)
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Там двамата артисти се срещат с Глен Лоуни, критикът на „Ню Йорк Таймс“, 
отрупал със суперлативи „Шинел“ на Театър „Кредо“ и нарекъл спектакъла 
„мечтата на всеки театрален агент и фестивал“. Известният американски 
критик кани артистите у дома си на гости. 

Нина Димитрова на гости на Глен Лоуни, критик на „Ню Йорк Таймс“, Ню Йорк, САЩ, (1998)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека под небостъргач в гр. Ню Йорк, САЩ, (1998)
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През 2001 година Театър „Кредо“ прави голямо турне с „Шинел“ на двата 
бряга на Америка. Турнето започва от Източния бряг, с повторно участие на 
фестивала в гр. Пътней, щата Вермонт, предизвикано от огромния интерес 
на публиката при първото му участие през 1998 година. Следва участие на 
фестивал в гр. Портланд, Мейн и гостуване в Университета на Кънектикът. 

Повторна среща на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с организаторите на 
фестивала във Вермонт, САЩ, (2001)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в къщата на Марк Твен в гр. Хартфорд, 
Кънектикът, САЩ, (2001)
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След успеха в източните щати – Вермонт, Кънектикът и Мейн, Театър 
„Кредо“ отлита на запад към Калифорния, за да гостува повторно и на 
фестивала в гр. Санта Барбара, поканата за участие на който също е получена 
следствие на огромния интерес на публиката и големия успех на спектакъла 
при първото му гостуване на фестивала през 1998 година. 

Повторна среща на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с организаторите на 
фестивала в гр. Санта Барбара, Калифорния, САЩ, (2001)

Успехът на „Шинел“ в Санта Барбара се повтаря отново и отново 
калифорнийската публика френетично аплодира спектакъла на Театър „Кредо“. 
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Васил Василев-Зуека пред театъра в гр. Санта Барбара, Калифорния, САЩ (2001)

„Шинел“ успява да вдигне на крака и предизвиква възторга и бурните овации 
на американската публика, независимо че моментът, в който се реализира 
турнето на Театър “Кредо“ в САЩ, съвпада със събитие, което ще остане като 
едно от най-страшните в американската история. 

През съдбовния за Америка септември на 2001 година, Нина Димитрова и 
Васил Василев-Зуека пристигат в САЩ на летище Бостън на 10 септември, в 
навечерието на страшната трагедия, която разтърсва на следващия ден не 
само Америка, но и света – атентатите на 11 септември 2001 година и падането 
на кулите на „Световния търговски център“ в Ню Йорк. Америка е в шок. Театър 
„Кредо“ също. За този трагичен момент и реакцията на американската публика, 
Нина Димитрова разказва:

„Няма да забравя този ужас, нашия шок и шока на американците в този 
момент, както и американските знамена, които се развяха на покривите и 
верандите на всяка къща в Америка. Първото ни представление на източния 
бряг на Америка беше в Портланд, столицата на щата Мейн, на 14 септември 
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2001 година. Помня точно датата, защото на тази дата беше обявен национален 
ден на траур в памет на загиналите по време на убийствените атентати. В 
цяла Америка горяха милиони свещи, като на Задушница. Бяхме много притеснени 
дали изобщо някой ще дойде на театър в такъв ден и след такава ужасяваща 
трагедия. Очаквахме представлението да се отмени. Но ние бяхме в Америка. 
Именно тогава разбрах какво е Америка. Представлението не само не бе 
отменено, но и се игра на пълна зала. Въпреки всичко, американците дойдоха на 
театър, във възможно най-неподходящия момент за забавление. Слушахме шума 
на влизащата в залата публика и не можехме да повярваме на ушите си. От 
смълчаната и вцепенена от ужас в предишните три дни Америка нямаше и помен. 
Американците влизаха шумно, те са шумен народ, смееха се, по нищо не можеше 
да се разбере, че навън се беше случило нещо страшно, което променя историята 
им. Представлението започна, а заедно с него и смехът още в първата минута. 
Тези хора се забавляваха, все едно нищо не се бе случило. Невероятно! След 
спектакъла споделихме с американците нашето учудване и отговорът беше: 
„Америка никога не се отчайва.“ Това е Америка, дори и в такъв тежък момент, 
не се поддаде на отчаяние, забавляваше се, защото, както каза един американец, 
„животът продължава и никой не може да ни диктува как да живеем.“

„The Richard B. Fisher Center for the Performing Arts“ в „Барт колидж“, Ню Йорк, САЩ (2004)

През 2004 година „Шинел“ е в програмата на един най-известните културни 
центрове на източния бряг на Америка, намиращ се на територията на „Барт 
Колидж“, щата Ню Йорк и се играе на сцената на прословутия „The Richard B. 
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Fisher Center for the Performing Arts“, построен от един от топ архитектите на 
нашия век – Франк Гери. 

„The Richard B. Fisher Center for the Performing Arts“ в „Барт колидж“, Ню Йорк, САЩ (2004)

Участието на Театър „Кредо“ е в рамките на международния фестивал 
„Гогол – Шостакович“. Артистичният директор на центъра пристига в София 
да гледа спектакъла по препоръка на фотографа Кен Рейнолдс, благодарение 
на който Театър „Кредо“ разполага днес със снимки на „Шинел“, направени 
по време на повторното му участие на Еднибургския фестивал през 1997 
година. Американският селекционер гледа спектакъла в „Театър 199“ и кани 
Театър „Кредо“ да гостува с него на фестивала „Гогол-Шостакович“. И тук 
американската публика не прави изключение и по американски шумно и бурно 
аплодира „Шинел“. И тук, както и навсякъде в Америка, американските зрители 
са силно впечатлени от минималистичната сценография на „Шинел“. Нина 
Димитрова обяснява този факт така:

„Всичко в Америка е подчинено на максимата: „The bigger is better“ /По-голямото 
е по-добро/. Всичко в тази страна се стреми да бъде голямо, като се започне от 
сградите и се стигне до сцената, където пищността и мащаба на американските 
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мюзикъли е умопомрачителна. И изведнъж се появяваме ние, с един куфар, от който 
на сцената се изважда такава оскъдна сценография, че американците след всяко 
представление остават в залата, застават пред сцената, дълго разглеждат 
със страхопочитание и се дивят на простичката машинария на „Шинел“, която 
тотално отрича американския принцип за голямото. И винаги споделят едно и 
също учудване, че с толкова малко може да се направи толкова много. Аз пък на свой 
ред им се възхищавам и им завиждам за това, че могат да си позволят да правят 
грандиозни и пищни спектакли, да имат такива културни институции като 
„Ричард Барт Фишър Център“, в който играхме и пред който, и аз като тях след 
„Шинел“, стоях със зяпнала от изумление уста. Гигантско, уникално и не приличащо 
на нищо познато, което бях виждала досега, при толкова пътешествия по света, 
произведение на архитектурата. Архитектурен шедьовър, който спира дъха 
ти. Когато селекционерът на фестивала „Гогол-Шостакович“ дойде в България 
да гледа „Шинел“ и ни показа снимка на културния център, казах на шега: „Ама че 
колиба!“ Но когато застанах пред колибата, онемях. Огромна сграда, в която само 
бетонните колони са с правилна форма. Всичко останало са извити в какви ли 
не причудливи форми гигантски алуминиеви плоскости, че се чудиш как се крепи 
всичко това и не пада. А когато разбереш, че архитект на това архитектурно 
чудо е едно най-великите имена в архитектурата на нашето време – Франк 
Гери, преставаш да се учудваш и само седиш със затаен дъх пред това величаво 
архитектурно творение, пред което си толкова дребен, че ако се направи снимка 
отдалеч, въобще няма и да се видиш на нея.“ 

„Шинел“ на фестивала „Гогол-Шостакович“ в „The Richard B. Fisher Center for the Performing 
Arts“ в „Барт колидж“, Ню Йорк, САЩ (2004)
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Списъкът с държави, градове и фестивали, на които Нина Димитрова и 
Васил Василев-Зуека покоряват публика и критика със своя „Шинел“ на английски 
език, е дълъг. Ще споменем само някои от тях. 

„Шинел“ се играе на английски език в Румъния, а успехът, на който е орисан 
този спектакъл, го съпровожда и в тази страна. 

През 1997 година е първото гостуване на Театър „Кредо“ с „Шинел“ в Румъния, 
на фестивала в гр. Сибиу, където „Шинел“ отново е хит. Днес фестивалът в 
гр. Сибиу е един от най-престижните фестивали не само в Румъния, но и в 
Европа. Театър „Кредо“ е записан в историята на този фестивал като първия 
български театър, участвал на него, на едно от първите му издания преди близо 
30 години. На този фестивал Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека срещат 
младите критици Марина Давидова, Роман Должанский и Едуард Бояков. Днес 
те са знакови имена не само в руския, но в световния театър. 

Едуард Бояков, Нина Димитрова, Роман Должанский, Марина Давидова, Васил Василев-
Зуека на фестивала в гр. Сибиу, Румъния (1997)
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Едуард Бояков, Марина Давидова, Нина Димитрова и Роман Должанский, на фестивала в 
гр. Сибиу, Румъния (1997)

През 2008 година, на фестивала „Ателие“ в гр. Бая Маре, Румъния, „Шинел“ 
е в програмата от представления на големи имена в румънския театър, между 
които е и световно известният режисьор Силвио Пуркаретe. И в звездния 
списък от имена и спектакли, „Шинел“ получава наградата за най-добър 
спектакъл.

Последното към момента гостуване в Румъния е през 2018 година в гр. 
Арат, вече в новия състав на „Шинел“. За успехите на „Шинел“ по света след 
2012 година, в новия екип на спектакъла, може да прочете в една от следващите 
глави от историята на Театър „Кредо“. 
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Антон Иванов, технически сътрудник осветление и звук на Театър „Кредо“, Нина 
Димитрова и Васил Василев-Зуека в парка „ Сибелиус“ в гр. Хелзинки, Финландия (2000) 
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През 2000 година Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека играят „Шинел“ на 
английски език във Финландия на големия международен театрален фестивал 
„Тампере“ в гр. Тампере. 

Критиката и в тази страна добавя суперлативи за спектакъла. Вестник 
„Aamulehti“ пише:

„Живият шинел на блестящите актьори. „Шинел” на българския Театър 
„Кредо” е смущаващо, красиво, интимно, хуманно, весело, тъжно, игриво, 
трогателно, смирено, доверително и отварящо представление към вътрешния 
свят на зрителите. „Шинел” е символ на самоиндивидуалността и свободата 
на човека. „Шинел” е празник» на двама блестящи актьори, владеещи широк 
спектър от изразни средства. Закачливостта и играта присъства през цялото 
време, като доверието няма граници. Българският „Шинел” напълва душата на 
зрителя. Излизащите след представлението зрители са изпълнени с енергия 
от главата до петите. Ето това е ободряващата сила на изкуството.“ 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Орхус, Дания (1999) 

На английски език Театър „Кредо“ играе „Шинел“ и в други европейски 
страни като Дания, Италия, Полша, Унгария и други. 
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През 1999 година Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека играят „Шинел“ 
на английски език на най-големия международен фестивал в Дания, в гр. Орхус, 
на специалното му издание, посветено на Средна и Източна Европа, което се 
открива от кралицата на Дания и с грандиозен концерт на Горан Брегович. 

Препоръка за българския театър и неговия „Шинел“ дава на фестивала 
Хеле Далгор, която е голям приятел на България, българската култура и самата 
тя говори български език. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в артистичния дом на Хеле Далгор в гр. Орхус, 
Дания (1999) 
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Успехът на „Шинел“ на Орхуския фестивал през 1999 година, става 
предпоставка за създаването на нов спектакъл на Театър „Кредо“ през 2005 
година – „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Х. К. Андерсен. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Копенхаген, Дания (1999) 

След успешното представяне на фестивала в гр. Орхус, екипът на 
Театър „Кредо“ решава да опознае по-добре страната на Андерсен и посещава 
Копенхаген, столицата на Дания и замъка на принц Хамлет – „Елсинор“. Няколко 
години по-късно, натрупаните впечатления от родината на Андерсен, ще 
помогнат на Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека да създадат сНЕЖНИЯ 
спектакъл „Каквото направи дядо, все е хубаво“ по Андерсен, който тръгва 
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по стъпките на „Шинел“ по света и през 2005 година на свой ред се радва на 
успех на фестивала в гр. Орхус, където гостува в рамките на Световното 
честване на 200-годишнината от рождението на Андерсен. За създаването 
на спектакъла и неговата успешна история, можете да прочетете в една от 
следващите глави. 

Васил Василев-Зуека, Нина Димитрова и Антон Иванов замъка „Елсинор“, Дания (1999) 

„Шинел“ е игран на английски език и в страни по света, на чийто език е 
рисковано да се правят опити да се играе, както твърди Нина Димитрова. 
Такъв език е китайският, който е тонален език и една променена интонация 
при произнасяне на дадена дума, променя смисъла на думата. За да се избегне 
риска да се говори едно, а да се разбира друго, Театър „Кредо“ има практика 
да играе спектакъла на английски език за зрителите, които разбират езика, 
а за останалите зрители се подготвят субтитри на съответния език. Тази 
практика е приложена при участията на „Кредо“ на фестивали в Южна Корея, 
Иран, Китай, Полша и други. 
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През 2000 година, с първото гостуване на Театър „Кредо“ в Южна Корея 
на големия фестивал „Seoul Performing Arts festival“ в столицата Сеул, „Шинел“ 
спечелва и корейската публика. Препоръката за участие на „Шинел“ прави 
президентът на Международната асоциация на театралните критици, 
корейският театрален критик г-н Ким. Той е безкрайно щастлив от огромния 
успех, който има препоръчаният от него спектакъл на Театър „Кредо“. 

Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека и Борислав Петранов в гр. Сеул, Южна Корея 
(2000)

По време на участието на фестивала в Сеул, Нина Димитрова, Васил Василев-
Зуека и Борислав Петранов празнуват на 6 ноември 2000 година рождения ден на 
„Театър „Кредо“, на спектакъла „Шинел“ и успешната му премиера в Южна Корея. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в хотелската стая вдигат наздравица за рождения 
ден на театъра и спектакъла си и успеха му на фестивала в гр. Сеул, Южна Корея (2000)
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ШИНЕЛ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

На френски език Театър „Кредо“ играе „Шинел“ във Франция, Белгия, 
Швейцария и Италия. 

През 1994 година „Шинел“ за първи път се появява във Франция на 
международния фестивал в гр. Шарльовил-Мезиер, който е най-голямата 
световна витрина на кукленото изкуство в света. И на този огромен фестивал 
„Шинел“ става хит и френската критика на свой ред пише възторжено:

„Бис, бис за „ Шинел”! Една история за свободата, която вчера вечерта 
взриви “Salle de Nevers”. Двама чудесни, необикновени артисти ни държаха на 
ръба на трагичното и комичното с изумителна грация. И когато излизаме от 
залата, времето сякаш е наметнало своя раздърпан шинел, а животът е затвор 
без решетки.“ 

Поради огромния интерес и тук организаторите на фестивала предлагат 
на Театър „Кредо“ да изиграе допълнително представление. 

Васил Василев-Зуека на големия световен фестивал в гр. Шарлльовил-Мезиер, Франция 
(1994)
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И след този престижен световен фестивал, поканите за гостувания във 
Франция и по целия свят отново засипват „Театър Кредо“. „Шинел“ се играе на 
френски в различни френски и швейцарски градове, между които Нант, Ле Ман, 
Тарб, Лавал, Ла рошел, Нюшател, Вевей, Баден и други. 

Фото моменти от гостувания с „Шинел“ на френски език във Франция и 
Швейцария. 
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През 1995 година Театър „Кредо“ играе „Шинел“ на френски език в „Театри 
ди вита“ в гр. Болоня. Това е първото гостуване на театъра и спектакъла в 
Италия. 

Нина Димитрова в гр. Болоня, Италия (1995)

Васил Василев-Зуека в гр. Болоня, Италия (1995)
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През 1999 година „Шинел“ се играе на френски език на международния 
фестивал „Мителфест“ в Удине.

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Венеция по време на участието на 
фестивала в Удине, Италия (1999)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Венеция по време на участието на 
фестивала в Удине, Италия (1999)
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През 2008 година спектакълът се играе на френски език в „Театро Верди“ в 
гр. Милано и се подготвят субтитри на италиански език. Преводът е дело Асен 
Марчевски, един от най-изтъкнатите български преводачи на италиански език. 
Посмъртно Нина Димитрова благодари на Асен Марчевски за уникалния превод 
на „Шинел“ на италиански език и за удоволствието от съвместната им работа.

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Милано по време на гостуването им в 
„Театро Верди“, Италия (2008)
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След успешно гостуване в Милано, Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека 
се отправят към езерото „Комо“, за да видят мястото, където умира големият 
български поет Пенчо Славейков. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред къщата на езерото „Комо“, в която умира 
българският поет Пенчо Славейков, Италия (2008)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека пред паметната плоча на къщата на езерото 
„Комо“, в която умира българският поет Пенчо Славейков, Италия (2008)



107

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в двора на къщата на езерото „Комо“, в която 
умира българският поет Пенчо Славейков, Италия (2008)



108

Премиерата на „Шинел“ на френски език се състои през юни 1994 година 
на международния фестивал „Фигуро“ в гр. Гент, Белгия. За участието на 
този фестивал се създава и френската версията на спектакъла, дело на 
преводача Валентин Петков. Нина Димитрова благодари на Валентин 
Петков за прекрасния превод на „Шинел“ на френски език и на Александрина 
Найденова за положените усилия да направи нея и Зуека брилянтни на този 
език.

Майа Петрова, Светлозар Гагов, Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека на фестивала 
„Фигуро“ в гр. Гент, Белгия (1994)

„Шинел“ се превръща в хит на този фестивал и получава една от 14-те си 
международни награди. Наградата „Люк Винсент“ е четвъртата поред награда 
през 1994 година на спектакъла, заедно с наградата за най-добър спектакъл на 
международния фестивал „Златен делфин“ в гр. Варна, наградата на фестивала 
„Бурбурак“ в гр. Смолян и наградата на фестивала „Херсонески игри“ в гр. 
Севастопол, Украйна.
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Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека, Майа Петрова и Светлозар Гагов получават 
наградата „Люк Винсент“ на фестивала „Фигуро“ в гр. Гент, Белгия (1994)

Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека, Майа Петрова и Светлозар Гагов получават 
наградата „Люк Винсент“ на фестивала „Фигуро“ в гр. Гент, Белгия (1994)
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Нина Димитрова, Васил Василев-Зуека, Майа Петрова, Светлозар Гагов с наградата 
„Люк Винсент“ на фестивала „Фигуро“ в гр. Гент, Белгия (1994)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ по Гогол на Театър „Кредо“ на 
фестивала „Фигуро“ в гр. Гент, Белгия (1994)
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Нина Димитрова с Фрик Нейринг, директор на фестивал „Фигуро“ в гр. Гент, Белгия 
(1994)
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Фото моменти от участието на Театър „Кредо“ на фестивала „Фигуро“ 
в гр. Гент, Белгия (1994)
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През 1995 година Театър „Кредо“ подготвя версията на „Шинел“ на гръцки 
език за участието си на международния театрален фестивал в гр. Атина, без 
да подозира, че кметът на гръцката столица лично ще върне „Шинел“ още две 
поредни години на фестивала. Това е третата версия на чужд език през 1995 
година. Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека разполагали с много малко време, 
за да подготвят версията на гръцки език. Нина Димитрова и днес е благодарна на 
преводачката Йоана Кирова за бързата ѝ реакция и за експресния и превъзходен 
превод. 

Васил Василев-Зуека и Панайотис Кокорис, директор на фестивала в гр. Атина, Гърция 
(1994)
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Нина Димитрова в гр. Атина, Гърция по време на участието на фестивала в гръцката 
столица, Атина, Гърция (1994)

През февруари 1997 година Театър „Кредо“ подготвя версия на Шинел“ 
на сръбски език за участието си на фестивала „Сараевска зима“ в гр. Сараево, 
Босна. Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека, заедно с преводачите 
Ася Тихинова и Анна Йованович, пътуват през срината от бомби бивша 
Югославия и се озовават в столицата на Босна, точно след като е сключено 
примирието за спиране на войната, продължила с години и превърнала 
страната в руини. 
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в разрушения от войната гр. Сараево, Босна 
(1997)

Нина Димитрова си спомня за това пътуване по минирания от двете 
страни път към Сараево, между дулата на две бронирани военни машини: 

„Бяхме предупредени да не стъпваме извън пътя, защото има заложени 
мини. По целия път към Сараево ни потрисаха следите от човешката 
жестокост и безумие. Сринати къщи, обезлюдени села и градове, черни дрехи 
видят на тъжни простори на някакви полусринати, но все още обитавани 
къщи. Но картината в Сараево и най-смелото въображение не можеше да си 
представи. Цял град опасан с бодлива тел, цели квартали в развалини, сред 
които стърчат останки от някакъв предишен, вече овъглен живот. Парковете 
и междублоковите пространства бяха превърнати в гробища, защото хората 
дори не са имали възможност да погребат достойно убитите си близки, просто 
са притичвали в тъмното през нощта, за да ги положат в земята на най-близкото 
до дома им място, тъй като през деня от високите хълмове, заобикалящи 
Сараево, снайперистите от обсадилата Сараево армия, са ги застрелвали като 
кучета. Дървените надгробни знаци зловещо стърчаха на местата, където 
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преди войната хората са се разхождали с децата и семействата си и са били 
спокойни и щастливи, без да подозират, че един ден ще попаднат в жестокия 
капан на война, продължила с години заради нечии чужди имперски интереси. 
Никога дотогава не бях изпитвала такова негодувание и безпомощност и 
такова адско желание да искам да хвана автомат и да разстрелям без съд и 
присъда всички тия изроди, които заради печалбарските си геополитически 
интереси, бяха извършили такова отвратително престъпление, без сами лично 
да си цапат ръцете с кръвта на стотици хиляди невинни пора, а просто са си 
играли на война, седейки на топличко, чистичко и светличко в уредените си 
„демократични“ държави, тръбейки на света, че са „миротворци“. „Миротворци“ 
в чужда страна, която безсъвестно и без жал бяха сринали до основи. И всичко 
това, докато тези „миротворци“ налагат гнусните си интереси на чужда 
територия, обричайки на студ, глад, тъмнина и мизерия цял един цветущ 
дотогава град. В Сараево открихме още едно ново, страшно послание на „Шинел“ –  
посланието за най-страшния капан, в който може да попадне човек – войната. 
Капан, от който не е сигурно дали ще излезеш жив.“

Нина Димитрова в разрушения от войната гр. Сараево, Босна (1997)
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Васил Василев-Зуека в разрушения от войната гр. Сараево, Босна (1997)

Кадри от участието на Театър „Кредо“ с „Шинел“ на фестивала „Сараевска 
зима“ в гр. Сараево, Босна (1997) https://youtu.be/Yz5vOmgRiOc

Интересно е да се проследи как различните нации възприемат 
творчеството на Театър „Кредо“. Поради различни фактори – културни, 
политически и обществени, припознават и метафорите в „Шинел“ по различни 
начини. Страшно е припознаването на зрителите в Сараево при гостуването 
на Театър „Кредо“ в Босна през 1997 година. Критиката на вестник „Dnevni Avaz“ 
го е казала много точно: 

„Метафорична приказка за свободата на човешкия дух. В Сараево тази 
метафора придобива ново значение за зрителите, живели четири години в 
шинела – капан на войната.“ 

https://youtu.be/Yz5vOmgRiOc
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в разрушения от войната гр. Сараево, Босна 
(1997)

Благодарната босненска публика дълго и възторжено аплодира „Шинел“. 
И не само заради самия спектакъл, което вече се случва навсякъде по света, 
където гостува „Шинел“, но и заради смелостта на Театър „Кредо“ да пропътува 
опасния път до Сараево и да им поднесе такъв „подарък за душата“. Тези думи за 
„Шинел“ са казани от най-големия босненски поет – Изет Сарайлич, легендарна 
личност и поет от световна величина, един от тези, които остават в Сараево 
и повеждат битка отвътре за спиране на кръвопролитното безумие на 
войната. 

„Той прегръщаше Нина и Зуека и им се радваше като дете.“, спомня си Ася 
Тихинова, преводачката на „шинел“, която е и инициатор за гостуването на 
Театър „Кредо“ в Сараево и свидетел на триумфа на „Шинел“ в „Камерен театър 
55“, единственият работещ по време на войната театър в града, където са 
се събрали останалите в капана на войната 60 артисти от всички театри в 
босненската столица. 
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Нина Димитрова, Ася Тихинова, Ана Йованович и Васил Василев-Зуека в гр. Сараево след 
войната, Босна (1997)

За този театър Нина Димитрова си спомня:
„Само „Камерен театър 55“ е функционирал по време на войната, защото 

е закътан между големи сгради и е било безопасно за хората да стигнат до 
него, без да рискуват живота си, попадайки под прицела на снайперистите, 
дебнещи от високите хълмовете, обграждащи Сараево. Трудно е, след като си 
видял разрушението отвън, да повярваш на очите си, когато видиш отвътре 
един запазен и добре технически оборудван театър. „Камерен театър 55“ 
поразително приличаше на „Театър 199“ в София, в който играехме „Шинел“. 
Само едно нещо правеше впечатление. От двете страни на сцената, зад 
кулисите, имаше по една странна инсталация – кръгла печка, тип „циганско 
кюмбе“, с излизащ от вратичката й дълъг маркуч, единия край на който 
завършваше с нещо подобно на дудук и беше пъхнат в печката, а другият край 
на маркуча изчезваше някъде под сцената. Оказа се, че това е отоплителна 
инсталация. Маркучът служи за докарване на газ до печката и по този начин 
се е подсигурявало понякога отоплението в залата. Електричество в Сараево 
по време на войната не е имало. Представления са се играели без осветление. 
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Тръпки ме побиха тогава, а и сега, когато си спомням за начина, по който 
въпреки всичко, артистите са продължили да правят театър, а зрителите 
са идвали да ги гледат и са носели със себе си свещ, за да осветят случващото 
се на сцената. Това е най-великата метафора за духовната необходимост 
на човека от изкуство, красота и смисъл, която животът може да измисли. 
Представлението на „Шинел“ в този театър ме накара да преосмисля още 
веднъж ценностите си и да се чувствам щастлива, че дарих нещо, макар и 
малко, на тези хора, които, макар и отрязани от света и заклещени с години 
в смъртоносен капан, все пак не са престанали да хранят душата си, дори 
когато не са имали какво да сложат в устата си. Благодарна съм Ася Тихинова 
и Анна Йованович за възможността да преживея всичко това, за което 
разказвам сега, защото те бяха хората, които инициираха участието ни в 
Сараево и заедно с българския посланик в Босна, г-н Марко Марков, на когото 
също съм изключително благодарна, го направиха възможно, независимо от 
всички трудности и опасности. Благодаря на Ася и Ана за невероятния превод 
на сръбски език, който ни сближи с публиките в Сараево, Белград, Загреб, 
Любляна, Нови Сад, и други градове от бивша Югославия.“

Ася Тихинова, Ана Йованович, Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в един от 
разрушените и обезлюдени квартали на гр. Сараево по време на войната, Босна (1997)
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В гр. Сараево Нина Димитрова вижда за пръв път в живота си истински 
коминочистачи и си пожелава да се върне отново в този град. Пожеланието се 
сбъдва. 

Нина Димитрова среща коминочистачи в гр. Сараево, Босна (1997)

Сараевската публика толкова обиква Театър „Кредо“ и неговия „Шинел“, че 
го кани веднага на следващ фестивал в Сараево. Шест месеца по-късно, през 
октомври 1997 година, спектакълът отново се играе в „Камерен театър 55“, на 
първото издание след войната на фестивала „МЕСС“ – най-старият театрален 
фестивал в бивша Югославия. И зрителите му дават своята награда – 
наградата на публиката, не само за стойността на спектакъла сам по себе си, 
но и сякаш като символичен жест на благодарност за получения от българския 
театър „подарък за душата“. 
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Васил Василев-Зуека в гр. Сараево на фестивала МЕСС, Босна (1997)

Нина Димитрова си спомня за това повторно връщане в Сараево:
„Не можех да повярвам, че само за шест месеца този град беше вдигнат 

от руините. Сградите в центъра на града бяха възстановени, дупките от 
обстрелите в тях вече ги нямаше. Градът кипеше от живот. Някаква особена 
надпревара да се живее. Хората сякаш бързаха да наваксат годините отнето 
им право на нормално човешко съществуване. Улиците гъмжаха от разхождащи 
се, просто ей така, хора, по чиито лица беше изписана насладата от това, че 
се движат свободно и дишат спокойно. Известната сараевска чаршия беше 
отворена, по съседски продавачите в дюкянчетата се черпеха един друг с 
кафе, което носеха на специални подноси с дръжка, хората бяха радостни и 
превъзбудени от живота. При първото гостуване в Сараево разбрах какво 
означава война, при второто – колко ценно нещо е свободата и колко прекрасно 
нещо е животът.“ 
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Ана Йованович и Васил Василев-Зуека на старата чаршия в гр. Сараево по време на 
участието на фестивала МЕСС, Босна (1997)

Нина Димитрова на старата чаршия в гр. Сараево по време на участието на фестивала 
МЕСС, Босна (1997)
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Васил Василев-Зуека по време на участието на Театър „Кредо“ на фестивала МЕСС, 
Босна (1997)

Нина Димитрова в гр. Сараево по време на участието на фестивала МЕСС, Босна (1997)
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Театър „Кредо“ загръща в своя „Шинел“ на сръбски език и белградската 
публика. Първият път през 1998 година, когато известният белградски 
театър „Битеф“ включва „Кредо“ в специалната си програмата „Портрети“. Ася 
Тихинова, преводачът на „Шинел“ на сръбски език, си спомня как разглезената 
белградска публика била зашеметена от „Шинел“ и напливът на зрители, 
желаещи да видят спектакъла, надвишавал капацитета на залата, сръбската 
критиката стояла пред вратата на гримьорната на Нина Димитрова и Васил 
Василев-Зуека, за да направи интервю с тях, а след това, в един от централните 
сръбски ежедневници, вестник „Политика“, да напише:

 
„Двама българи в „Битеф Театър” с чудесна лекота изграждат символите на 
живота, смъртта, робството, освобождението, страданието и надеждата. 
Всичко друго е в тяхното актьорско дарование. Единбургският фестивал 
откри в тяхното представление театъра на простотата на великия Кантор.“

Ася Тихинова, Ана Йованович и Нина Димитрова по време на гостуването на Театър 
„Кредо“ в Театър „Битеф“ в гр. Белград, Сърбия (1998)
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Ана Йованович, Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека по време на гостуването на 
Театър „Кредо“ в Театър „Битеф“ в гр. Белград, Сърбия (1998)
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През 2004 година „Шинел“ отново е поканен в Белград, този път на 
фестивала „Славия“, организиран от Театър „Славия“ и получава поредната си 
международна награда за най-добър спектакъл, а Нина Димитрова получава 
награда за женска роля. 

Нина Димитрова, Батрич Жаркович, директор на фестивала „Славия“, директорът 
на фестивал в Албания и Васил Василев-Зуека след представлението на „Шинел“ на 
фестивала „Славия“ в гр. Белград, Сърбия (2004)

През 2008 година „Шинел“ печели овациите на международния фестивал 
в гр. Нови сад. Следва гостуване в гр. Кикинда, а след това и в други сръбски 
градове. 

„Шинел“ завладява публиката и в други държави от вече бивша Югославия. 

През 1995 година на фестивала „ПИФ“ в гр. Загреб, Хърватия, Нина 
Димитрова и Васил Василев-Зуека получават награди за изключително 
актьорско майсторство. 
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През 1995 година, „Шинел“ получава номинация за най-добър спектакъл на 
фестивала „Лутка“ в гр. Любляна, Словения. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека след представлението на „Шинел“ на фестивала 
„Лутка“ в гр. Любляна, Словения (1995)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с професор Николина Георгиева на фестивала 
„Лутка“ в гр. Любляна, Словения (1995)

ШИНЕЛ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

Първата версия на чужд език на „Шинел“ е на испански език. Испанският е 
първият език, на който Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека играят „Шинел“ 
извън България. Премиерата на испански е на международния фестивал в 
гр. Евора, Португалия, през 1993 година. Следва фестивал в гр. Лисабон през 
същата година. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в гр. Лисабон, Португалия (1993)
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За премиерата в гр. Евора, Нина Димитрова си спомня:
„Участието на фестивала в гр. Евора беше първото международно участие 

на „Шинел“. И до днес помня усещането на безпомощност, когато застанах 
на голямата сцена на огромния театър с четири или пет балкона, на която 
предстоеше да играем за първи път спектакъла пред международна публика на 
испански език. Дълго подготвяхме испанската версия на спектакъла с преводача 
Висенте Урибе, чийто превод беше перфектен. Благодарна съм му за превода и за 
много хубавите моменти в съвместна работа по подготовката на испанската 
версия на спектакъла. Аз вече имах опит с този език. Бях играла на испански език 
спектакъла „Голяма полицейска приказка“ по Карел Чапек с моите колеги Рубен 
Гарабедян и Георги Спасов от Театър „Сириус“. Бяхме гостували със спектакъла 
в различни градове в Испания и имах опит с испанската публика. Но „Шинел“ се 
играеше в Португалия и не знаех какво да очаквам. И тогава, а още по-малко сега, 
си спомням как сме играли тогава, но помня, когато гръмнаха тези няколко балона 
в театъра от аплодисменти. Ако съдим по тях, явно добре сме се справили.“

Нина Димитрова в гр. Лисабон, Португалия (1993)
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Светлозар Гагов и Васил Василев-Зуека в гр. Лисабон, Португалия (1993)

Нина Димитрова и Светлозар Гагов в гр. Лисабон, Португалия (1993)
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Светлозар Гагов и Васил Василев-Зуека в гр. Лисабон, Португалия (1993)
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Нина Димитрова и Светлозар Гагов в гр. Лисабон, Португалия (1993)
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През 1999 година „Шинел“ стъпва триумфално и в Испания. Идва ред и 
темпераментната испанска публика да добави своите бурни аплодисменти за 
българския „Шинел“ на международния фестивал в гр. Сиджес, известен морски 
курортен град близо до гр. Барселона. 

 
Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека с директора на фестивала в гр. Сиджес, Испания 
(1999)

За премиерата на „Шинел“ в Испания, Нина Димитрова си спомня:
„Спомням си, че играхме две представления и на първото щях да умра. Играех 

това първо представление с усещането, което човек изпитва насън, когато 
сънува, че го гонят и бяга на забавен каданс. Това се дължеше на факта, че аз не 
спазих указанията на лекарите и не изтърпях да минат 45 дни след раждането 
на дъщеря ми, което беше със секцио, а хукнах към Испания да играя на фестивала 
в гр. Сиджес. Премиерата в тази страна беше първото представление, което 
играх след като родих и това можеше да се окаже не толкова весела премиера. 
Но стиснах зъби и изкарах първото представление до края. Испанската публика 
темпераментно ръкопляскаше, тропаше и свиркаше след това представление, 
което за мен беше кошмарно. Но след като организмът разбра, че няма шанс 
да се лигави, се стегна и на второто представление всичко си беше както 
обикновено. Всичко свърши успешно и най-важното, не пукнах на сцената.“ 
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Васил Василев-Зуека в гр. Сиджес, Испания (1999)
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Нина Димитрова и Юрий Дачев в гр. Сиджес, Испания (1999)

Фото моменти от участието Театър „Кредо“ с „Шинел“ на фестивала в 
гр. Сиджес и Барселона, Испания (1999)
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На испански език Театър „Кредо“ играе „Шинел“ не само в Европа. Славата 
на спектакъла се разнася чак до Южна Америка, където през януари 2011 година, 
„Шинел“ се играе 5 поредни вечери при претъпълнени салони с грандиозен успех 
и става хит на най-големия фестивал в Чили – „Сантяго а мил“ в столицата 
Сантяго. 

Валери Йотов, посланик на България в Чили, Кармен Ромеро, директор на фестивала 
„Сантяго а мил“, Нина Димитрова, Девина Василева, Васил Василев-Зуека и Силвия 
Йотова на откриването на фестивала в гр. Сантяго, Чили (2011)

Българският посланик в Чили, Валери Йотов, който е инициатор на 
гостуването, с гордост споделя за успеха на Театър „Кредо“ в българските 
медии и както си спомня Нина Димитрова, с удоволствие прави снимки на 
скиците за продажба на билети, на които пише „продадено“. Нина Димитрова 
не пропуска да изкаже своята благодарност на посланик Йотов и неговата 
съпруга Силвия Йотова за срещата си с чилийската публика на един от трите 
най-големи фестивала в Латинска Америка.
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От информацията, изпратена от българския посланик в Чили, става ясно, 
че Театър „Кредо“ е първият български театър, гостувал някога в Чили и при 
това с безспорен огромен успех. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека, аплодирани от чилийската публика на 
фестивала „Сантяго а мил“ в гр. Сантяго, Чили (2011)
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На сайта на Министерството на Външните работи на България е 
останал документ с дата 21.01.2011 година, озаглавен „Театър „Кредо” впечатли 
чилийската публика“, от който разбираме какъв взрив предизвиква първият 
български театър, гостувал някога в Чили и превърнал се, по думите на 
директора на фестивала в „откритие за латиноамериканската публика“. 

Валери Йотов, посланик на България в Чили, съпругата му Силвия Йотова, Нина 
Димитрова Кармен Ромеро, директор на фестивала „Сантяго а мил“, Девина Василева, 
Васил Василев-Зуека и преводачката на фестивала след първото представление на 
„Шинел“ на фестивала в гр. Сантяго, Чили (2011)

В документа на сайта на Министерството на външните работи се казва:
„Премиерата на „Шинел” на театър „Кредо”, представена от актьорите 

Нина Димитрова и Васил Василев – Зуека, бе видяна на 5 януари 2011 г. от над 
300 зрители в залата на Католическия университет в Сантяго. Спектакълът 
бе селекциониран от един от най- престижните международни фестивали 
в Латинска Америка – „Сантяго а мил” в Чили. На премиерата присъства 
изпълнителният директор на фестивала Кармен Ромеро, журналисти, много 
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българи и жители на чилийската столица. Кармен Ромеро определи Театър 
„Кредо” като „откритие за латиноамериканската публика“.

Представленията на театър „Кредо” продължиха до 12 януари 2011 г. – пет 
поредни вечери с „Шинел” по Гогол и с премиера на „Каквото направи дядо” по 
Андерсен.

За българите в Чили посещението на Театър „Кредо” бе огромно събитие: 
това е първият гостувал в страната български театър, и то на толкова 
престижен фестивал. В тазгодишното му издание се представиха Еймунтас 
Некрошус , Кристоф Марталер, Кристиан Лупа, Робърт Уилсън, Горан Брегович, 
Лев Еренбург, известната хореографка Мари Куинар, както и големите имена 
на чилийския и латиноамерикански театър Раул Руис и Гирермо Калдерон.

Българите в Чили създадоха страница във фейсбук, където зрителите от 
Чили и други страни коментират впечатления от Театър „Кредо”.

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ на фестивала „Сантяго а мил“ в гр. 
Сантяго, Чили (2011)

За успеха на Театър „Кредо“ в Чили, за въздействието на „Шинел“ върху 
публиката и за огромното възхищение на зрителите от спектакъла, е 
достатъчно да се прочете един от отзивите, изпратени на електронния 
адрес на театър „Кредо” от зрители, присъствали през януари 2011 година 
на триумфа на „Шинел“ на фестивала „Сантяго а мил“ в Чили. Хуан Руадес, 
23-годишен архитект от Аржентина, пише: 
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„Хиляди поздравления!!! Казвам се Хуан Руадес, архитект от Аржентина, 
на 23 години, който прави своята студентска практика в Чили. Видях вашето 
представление „Шинел ” на фестивала „Сантяго а мил” и ми е трудно да изразя 
чувствата, които предизвика в мен. Почувствах спешна необходимост да ви 
благодаря за това, което направихте с мен, един анонимен зрител, изпълнен 
с очаквания, който без да познава творбата ви и без да знае какво ще се случи 
накрая, е потопен в един завладяващ свят. Каквото и определение да използвам, 
то се свежда до ВЪЗХИЩЕНИЕ, желание за аплодиране, докато ти изтръпнат 
ръцете, при това стискайки силно моя собствен шинел, за да не ме превърне 
и мен някой във фантом. Едва излязъл от театъра, веднага си купих билет за 
следващото ви представление – „Каквото дядо направи, все е хубаво”. Вярвам, 
че специфичната функция на театъра и на свързаните с него изкуства, е да 
забавлява, да те омагьоса до степен да повярваш на всичко, което ти поднасят 
от сцената, колкото и трагично да е, а вие умеете да го правите перфектно. 
Да използвате максимално оскъдния декор и да реализирате един блестящ 
спектакъл. Дай боже в света проблемите да се разрешават по начина, по 
който вие представяте вашата творба – с неразрушим баланс, с простота, 
изобретателност, интелигентност и огромен талант.” 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в „Шинел“ на фестивала „Сантяго а мил“ в  
гр. Сантяго, Чили (2011)
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Видео-репортаж на чилийската телевизия за „Шинел“ на фестивала 
„Сантяго а мил“, Чили (2011)

https://youtu.be/95Uv-nBgs4g

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в в гр. Сантяго, Чили (2011)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека в в гр. Сантяго, Чили (2011)

https://youtu.be/95Uv-nBgs4g
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След триумфалната си премиера в Латинска Америка, Нина Димитрова и 
Васил Василев-Зуека се отправят към едно от най-магнетичните и уникални 
места на планетата – Великденския остров. 

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на Великденския остров, Чили (2011)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на Великденския остров, Чили (2011)
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Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на Великденския остров, Чили (2011)

Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека на Великденския остров, Чили (2011)
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ШИНЕЛ НА ЯПОНСКИ ЕЗИК

Последната версия на чужд език на „Шинел“ е на японски език. Успешната 
история на Театър „Кредо“ в Япония е написана не само с „Шинел“, който 
публиката и в страната на изгряващото слънце обожава и аплодира на крака, 
но и със следващия спектакъл на „Кредо“ – „Каквото направи дядо, все е хубаво“ 
по Х. К. Андерсен. За успеха на театъра с тези два спектакъла в Япония от 2006 
година до днес, можете да прочетете в специалната глава, озаглавена „Театър 
„Кредо“ в Япония“.

Изброените дотук фестивали са само малка част от многобройните 
международни участия на „Шинел“. Но всички те са белязани от един общ 
лайт мотив – „клетката с чудеса“ на Театър „Кредо“ във всяко кътче на света 
впечатлява зрителите, докоснали се до минималистичния по вид, но мащабен по 
идеи и смисъл спектакъл. Многократно в отзивите си критиката по света изтъква 
впечатлението си от гениалния минимализъм на този удивителен спектакъл 
и способността с толкова малко средства, огромно въображение и брилянтно 
актьорско майсторство, да се пресъздаде толкова вълнуващо и мащабно познатата 
на цял свят история за чиновника и неговия шинел. Да се пресъздаде така, че всеки 
човек, независимо в коя точка на света я гледа, независимо дали я е видял преди 30 
години или днес, независимо от езика, на който тя се играе, да предизвиква една и 
съща реакция на зрителите и на специалистите. Наистина, права е Юлия Огнянова, 
великата учителка на създателите на „Шинел“, като казва, че „Шинел“ на Театър 
„Кредо“ е прецедент по отношение на „единодушната оценка на критика и публика“ 
у нас и по света. И то в продължение на три десетилетия. Такова пълноценно и 
успешно дълголетие е огромен творчески подвиг в българския театър. 

И този подвиг се дължи на нещо много важно – да подчиниш живота си на 
един спектакъл. Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека приемат за своя мисия 
да следват своя „Шинел“ навсякъде по света и като добри родители на своята 
първа рожба, те подчинят живота си на спектакъла, превърнал ги в артисти на 
света и културни посланици на България далеч зад нейните предели. Пътуват 
от фестивал на фестивал, от държава в държава, за да разнасят славата на 
българския театър и култура и се прибират у дома от едно международно 
участие, за да се подготвят за следващото. Да подготвят следващата версия 
на чужд език и пак да отлетят някъде по света. 
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Много от театралите у нас и днес не могат да си обяснят изминалите 
13 години между „Шинел“ и следващия спектакъл на Театър „Кредо“ – „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“ по Х. К. Андерсен. Но през тези 13 години Театър 
„Кредо“ не само постоянно е на колела, превръщайки съдбата на своя „Шинел“ в 
своя собствена. През 5 от тези 13 години, от 1995 до 2000 година, творческият 
тандем на Театър „Кредо“ работи по „Фауст“ на Гьоте. До премиера така и не 
се стига, въпреки че при визитата си в България през лятото на 2001 година, 
Луиз Джефрис, директорът на Театър „Барбикан“, предлага на Театър „Кредо“ 
да направят копродукция на „Фауст“. Нина Димитрова казва, че те не били 
готови да приемат предложението, защото в тази книга, въпреки сериозното 
дългогодишно проучване, все нещо им убягвало. Знаели наизуст почти целия 
„Фауст“ в различни преводи, фаворити сред които били преводите на Димитър 
Статков и Валери Петров. През есента на 1997 година, когато Нина Димитрова 
и Васил Василев-Зуека срещат повторно великия литовски режисьор 
Еймунтас Некрошус на фестивала „Балтийски дом“ в гр. Санкт Петербург, 
разбират, че той също има намерение да прави „Фауст“ на Гьоте. Когато го 
питат кога ще бъде премиерата, Некрошус, в типично неговия стил, дълго и 
мълчаливо попушил и кратко отговорил: „Рано е да се умира“. Това успокоило 
Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека, че не са единствените, на които 
Гьотевото произведение се опъва. Нина Димитрова казва, че едва след много 
години истински е разбрала какво е имал предвид Некрошус с подхвърлената 
кратка реплика за „Фауст“. Книга, писана от Гьоте в продължение на целия 
му живот, в продължение на 62 години, може да бъде истински разбрана, едва 
когато творецът достигне една определена възраст и един истински дълбоко 
почувстван спектакъл по „Фауст“ може да бъде само лебедова песен на един 
режисьор. Това е имал предвид и Некрошус, когато е казал: „Рано е да се умира“. 
Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека се отказват от проекта „Фауст“, 
докато узреят истински да го разберат. Въпреки че работата им не се 
финализира с премиера, те натрупват огромни знания в процеса на работата 
си по книгата, които ги развиват като творци и които им откриват нови 
хоризонти на професионално знание. 

Това е накратко историята на Театър „Кредо“ по света, написана от 
неговите създателите Нина Димитрова и Васил Василев-Зуека със спектакъла 
„Шинел“ по Гогол, от премиерата му през 1992 година до 2012 година, когато 
знаменитият тандем на Театър „Кредо“ се разделя. 
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От 2013 година историята на Театър „Кредо“ с „Шинел“ започва да пише 
НОВ дует в спектакъла – Нина Димитрова и Стелиан Радев. 

За НОВОТО начало на Театър „Кредо“ и успехите на НОВИЯ „Шинел“ по света 
след 2013 година, са посветени някои от следващите глави в тази история. 
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