
51брой 7/2013 51брой 7/2013

Душно и горчиво й е на душа-
та, когато дъхът е това, от кое-
то трябва да се освободи, за да 
достигне реализация на желаното . 
Свободата на избора е способна 
само в смъртта, а животът пре-
доставя оплетени мрежи от нало-
жени схващания . Статуквото е 
суровата доминанта в света, 
представен от Веселка Кунчева в 
представлението є „Дъх“, в кой-
то обществото винаги е склонно 
да жертва най-добрите си индиви-
ди с цел собственото си опазване . 
Историята е проста в повтаряе-
мостта си – Горан и Биляна се 
обичат . Детайлите са обрани, гле-
даме ескиз, лицата са маски, а геро-
ите – кукли . Движения в движени-
ята, погледи, излезли извън матери-
ала на предмета . . . любов . Но два-
мата живеят в преграден свят от 
ластични въжета, движени от 
«добросъвестни» китки, винаги 
нащрек да преградят пътя на непо-
корния . Няма място за чувства, 
когато материалният интерес е 
водещата домината в реалнос-
тта . Биляна трябва да се омъжи за 
Марко, а той е „лице“ с подиграва-
телно изкривена уста и поглед на-
хално втренчен в мозъка . 
Движенията му са отблъскващи в 
слузестата обвивка на арогант-
ността . Образът му претърпява 
метаморфоза спрямо наложеното 
от майката внушение . Пър во на-
чалното му поведение издава, ка-
то че ли проява на скрупули, отка-
зът е приет, куклата се движи към 
дома с меланхолично наведена гла-
ва .

Обратът настъпва под напора 
на властната майка, няма изказани 
думи, внушението е постигнато 
чрез движения и музика . Черната, 
забрадена кукла на майката меси 
хляб, безпрекословността на жела-
ното от нея се изразява чрез силни 
удари, с които тестото е удряно 
в масата . Светлината е приглуше-
на, случва се преображение . Марко 
преминава в жестокото озлобле-
ние на първенеца, роден с правото 
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на „най-доброто“ . Отказът не е 
задоволителен отговор . Той взима 
тестото и силно го удря в маса-
та . Лицето се слива с новия харак-
тер . И все пак на сцената се случва 
„борба“ и тя е между актьора и 
куклата . Недоволен и сякаш ос-
кърбен от предоставения му пер-
сонаж актьорът (Тибор Слобода) 
се съпротивлява с всички сили на 
злото, което движи . Победата е 
за Марко, той „дърпа» за косата 
водителя си и позициите са смене-
ни, куклата подчинява кукловода 
на волята си . Непрестанна е тази 
„двойна“ игра в представлението, 
актьорите фино излизат извън ге-
роите си и онагледяват собстве-
ните си усещания . Игра в играта, 
действащите лица на сцената са 
умножени по две .

Предопределеното се реализи-
ра, Марко се жени за Биляна, но 
тази „картина“ не е показана, нало-
женият брак е клетка, в която ба-
бите-пазителки омотават невес-
тата . Нервни потръпвания въ-
тре, главата се върти, изходът е 
само в смъртта . Силна е метафо-
рата на безчувствието – Марко 
подхвърля огризка от ябълка в 
клетката . . . Вече не удря в сърцето 
тъпият нож на пустотата, защо-

то изходът е решен . Сцената е за-
тъмнена, самоубийството на 
Биляна не е показано .

Възмездието, както винаги, е 
оставено за финала . Трите фигу-
ри на белите орисници решават 
да превърнат селото в езеро, а с 
това решение най-наказаният от 
всички е Горан, който трябва да 
изгребе водата на новопоявило-
то се езеро, ако иска да се слее с 
духа на мъртвата . Куклата вече е 
отстранена, актьорът (Бела 
Кало) се заема да изпълни непосил-
ната задача . Бяс е обхванал тяло-
то и очите, той се мята в лас-
тичните въжета, оплита се, па-
да и става, и продължава, и отно-
во, и отново . . . Про дъл жително 
стискане на сърцето . . .

Безспорна е силата на внушени-
ето, към която ни отвежда еки-
път, реализирал постановката . 
Във време на отчайващо отричане 
на ценности като добро, любов, 
вяра и наказание, това представле-
ние извежда мита, за да отрезви 
настоящето . Картини (сценограф 
Мариета Голомехова), музика 
(Христо Намлиев) и послания, зало-
жили на индивидуалното възприя-
тие, където въпроси не са поста-
вени – само огледала .

„Най-
безмилостно 
ни мъчат и 
превиват  
невидимите 
ръце...“ –  
Ф . Ницшe
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