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В театралната ни книжнина 
през последните 50 години най-
стойностните книги са написа-
ни от режисьори и драматурзи . 
Можеш редовно да видиш сту-
денти в НАТФИЗ да четат кни-
гите на Леон Даниел, Любен 
Гройс, Хрисан Цанков, Боян 
Дановски – нека спрем до тук, 
но само при писане да диплом-
ните си работи може би ще 
посегнат да подържат в ръка 
книгите на театроведите – най-
често техни преподаватели . 
Людмила Атанасова казваше: 
„Поне да пъхнат нос в тези 
книги“ . Е, не пъхат . . .

Книгата, за която пиша днес, 
вярвам, че е от онези, които ще 
имат многобройни и предани 
читатели .

Румяна Емануилиду с ре-
шителната помощ на ученичка-
та на Юлия Огнянова Христина 
Арсенова е съставила един изя-
щен том, който е нарекла 
„Завещаното от Юлия Ог ня-
нова“ (ИК „Знаци“, Бургас, 
2017, 412 страници, с много 
илюстрации) . Тук е публикува-
но и така дългоочакваното и 
едва ли окончателно завърше-
но от Юлия Огнянова „Писмо 
до бившите ми студенти“ 
(представете си това са над 100 
страници от книгата“ . Пуб-
ликувани са и „Плебейската 
естетика . Режисьорски бележ-
ки към „Брехтиада“, „Не-
радостни мисли“, „Разпилени 
мисли“, а също така и драма-
тургическите основи на три 
нейни спектакъла: „Крал Пиф-
Паф, но не е там работата“, 
„Дре миградски смешила“ и 
„Бивалици-небивалици“ . Като 
приложение към ценния том е 
поместена и справката „Пос-
тановки“, в което е описано 
всичко, което като режисьор 
Юлия е поставила в драматич-
ните и куклените театри .

Румяна Емануилиду напра-
ви посѝлното да съхрани за 
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хората, за нашата духовност, за 
театъра ни, нестандартното, 
плодотворното и освободено 
от всякаква догматика театрал-
но (а и житейско, за Юлия това 
не бяха различни светове!) 
мис лене на режисьора и педа-
гога Юлия Огнянова, да ни за-
познае с живота ѝ, да направи 
достъпни нейни разпилени бе-
лежки и други текстове . Не мо-
га да не изброя само някои от 
книгите, свързани с Юлия 
Огнянова, кои то тя написа или 
състави през последните годи-
ни: „Юлия да“ (2009), в която 
под общата суперобложка са 
приютени както самата 
„Юлияда“, така и 176-странич-
ната книга „Уроците на Юлия“, 

съдържаща режисьорски тек-
стове за 12 нейни постановки, 
5 статии и съкровенни споде-
лени мисли . За да е пълно удо-
волствието от притежаването 
на тази книга в нея има и 4 бо-
гато илюстрирани приложения 
– „Юлия и Радичков“, „Юлия и 
клоуните“, „Юлия и Брехт“ и 
„Юлия и куклите“; „Юлия и 
клоуните“ (2013); „Ракурси“ 
(2013); „Уроците на Юлия 
Огнянова“ (2015); „Юлия 
Огнянова. Автопортрет за 
разпознаване“ (2016) . При то-
ва Румяна Ема нуилиду има и 
други книги, в които става ду-
ма за или има текстове от Юлия 
Огнянова . Трябва да отдадем 
заслуженото на авторката и на 
нейните пос тоянни сътрудни-
ци за усилията им – безпреце-
дентни за нашата театрална 
книжнина . Защото след време 
това остава от театъра – напи-
саното . А когато то е така про-
никнато от разбиране на чове-
ка, от емпатия и любов, от пре-
даност на истината, когато е 
поощрена и развита смяната 
на гледните точки и разумът не 
е самодоволно поставен над 
интуицията и морала, тогава 
къртовският труд заслужава 
признанието ни .
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