
СЛЕД  20  ГОДИНИ,  КОМЕДИЯТА  „ВРАЖАЛЕЦ”  ОТНОВО  НА  

ЧИТАЛИЩНА  СЦЕНА  В  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

 Ст. Л. Костов пише комедията „Вражалец” през 1933 г. Тя разказва за 

суматохата, настъпила в едно българско село след пристигането на вражалец – 

другоселец, който завлича финансово цялото население с обещание за гарантирана 

печалба от печатането на фалшиви пари. 

Като всички наивници, които я закъсват за пари, действащите лица се хващат 

здраво на въдицата и трескаво започват да търсят у фотографа Манчо (Атанас Велчев), 

убедени, че той е човекът с тънък занаят и ще им помогне бързо да забогатеят. След 

като откриват калъпа за правене на фалшиви пари във фотото му, кметът (х. Петър 

Караславов), поп Стайко (Ангел Пелтеков), Цвета (Ралица Георгиева) и Босилка 

(Татяна Христева) са повече от сигурни, че Манчо няма да откаже да ги вземе за 

сътрудници в печелившата си работа.  

В желанието си да се облажат и те от дарбата  на фотографа, кметът и попът 

правят кооперация с цел да съберат средства за хартията, която Манчо ще трябва да 

закупи от Виена. В тази кооперация се включват почти всички от селото – жената на 

кмета Пена (Ана Сиракова), учителят Камбуров (Петър Русев), Тамбуркова (Елена 

Стойчева), Проданова (Диляна Глушкова), Щерю Суека (Петър Петров), Дядо Ноко 



(Иван Караславов) и  Баба Кунка (Атанаска Велчева) Те не подозират, че Манчо е един 

изпечен мошеник, който ще ги докара не само до просешка тояга, но и до ръба на 

отчаянието.  

В този прочит на „Вражалец” на постановчика Спас Янков няма да откриете 

нотки на морализиране, а един ярък разказ по пиесата на Ст. Л. Костов, звучащ 

стряскащо съвременно, разказ за алчните, но симпатични селяни, които остават 

излъгани от обигран мошеник. 

Театралния състав в продължение на час и половина с вдъхновение и талант, при  

пълен салон, забавлява публиката, която възнагради играта им с много аплодисменти и 

смях. Озвучаването бе дело на Константин Тенев, а осветлението на Стоян Йорданов. 

 „Вражалец” е поставяна в читалището през 1997 г. под режисурата на з.а. Георги 

Пенев от Пловдивския драматичен театър, а четирима от сегашните участници и тогава 

са участвали в спектакъла: Иван Караславов (Вражалеца), Петър Петров – Неджипа 

(Кмета), Атанаска Велчева (Цвета) и Спас Янков (Тамбурков). 

След края на премиерният спектакъл,  от името на Читалищното настоятелство и 

публиката, театралите бяха поздравени и получиха цветя от Петя Димитрова, както и от 

много почитатели. Кошница с цветя участниците получиха от кмета на общината Ангел 

Папазов. 


