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„Радио 
Салмонела“
“Radio Salmonela“

Писмо до неприсъствалата
Катерина Георгиева

Кукленият театър все по-ярко проявява напо-
следък опърничавия си характер . За една вечер 
се превъплъщава в няколко образа – изрича по 
един комедиен, един драматичен и един абсурден 
монолог . След това внезапно се обръща встрани 
и прави завъртане с плие . Елегантно се покланя 
и светкавично изчезва от сцената . На излиза-
не от залата виждаме, че той носи едновремен-
но марионетка, ръкавица, портрета на Годо и 
шапка с перце . Объркани се връщаме вкъщи и 
запазваме усещането, че сме били свидетели на 
някакво особено тайнство . Като обещание пред 
приятели . То звучи почти така: „Тук, в късния час 
на загорялото лято, аз, долуподписаният Куклен 
театър, обещавам да се държа винаги малко на-
лудничаво . Ако излезна от кривата и се върна 
прекалено за дълго в правата – да ми се отреже 
дясното ухо!“ А фестивалите са място, на което 
обещанията звучат като шумна смесица между 
откровението и шегата .

Международен кукленотеатрален фестивал 
„Двама са малко – трима са много“ (тазгодиш-
но мото „Нека има приказки на всяка крачка!“), 
припомни красивото двусмислие да си част от 
кукления театър днес . Настроенията му се коле-
баят между запазване на тайнството, доказване 
на аргументиран стил и подход, вариации меж-
ду традиция и новост, несигурност в търсенето 
на непознати изразни средства и повтарянето на 
стари такива . Тази ситуация на себеопознаване 
е аналогична и за нашето присъствие „на сцена-
та“ – там гледаме като деца и възрастни едновре-
менно . Сложността на тези взаимоотношения 
се крие в техния смесен характер – те искат да 
си останат в света на мечтанието и наивността, 
фантазията и играта, и някак паралелно с това 
да участват сериозно в света на големите . Гово-
ря и за вас, публиката, драги ми смехурковци . И 
така . . . кукленият театър е пространство за сре-
ща между деца и възрастни . Все по-динамична и 
все по-пълноценна . Налудничава и много ярка . 
Тази среща винаги преоткрива хоризонтите на 
мечтите, които преследваме – творчески, лични, 
пътешественически . ХХІ издание на фестивала 
носи полъха и последните изговорени думи на 
срещата между големия и малкия мечтател . Ду-
мите са нахвърлени, бързи, задъхани, мигновени 
и малко нафантазирани . Единият хем вярва, хем 
не иска да изглежда смешен . А другият иска за 
цял живот да си запази правото да бъде смешен . 

Фестивалната комуникация (която понякога се 
помни по-дълго от програмата) винаги е зареж-
даща и безкомпромисна – пренарежда смисли, 
приоритети, измерва се, дава си наздравица и си 
разказва забравени шеги . Понякога си мисля, че 
точно това общуване и неподготвената му про-
грама прави фестивалите . Някои от спектаклите 
вече сме гледали, други са ни познати като стил 
и изразни средства, а има и такива, които не ни 
впечатляват особено . То е като среща със стар 
приятел – радваш се, ако нещо позитивно се е 
променило в него, и тъжиш, ако не се е раздви-
жил със сантиметър от старото си място . И тъй 
като не съм виждала отдавна един приятел, беше 
да учи в Италия, ще си позволя да му напиша 
писмо . Позволявам си да му разкажа за фестива-
ла, на който той не може да присъства . На писмо-
то ще сложа заглавие „Двама са малко – трима са 
много“ – за неприсъствалите“

Здравей, Мила. Пиша ти от Пловдив. Тук вре-
мето е топло, знаеш. Настъпва есента и с нея 
всички културни събития. Помниш, онзи миг, в 
който препускаш по програмите и стръмните 
улички на Стария град и чак ти се завива свят, 
та се чудиш защо не си седя мирна в лятото. Тук 
сега започна да тече и фестивалът „Двама са 
малко – трима са много“. Знам, че тайно много 
ми завиждаш, защото харесваш всички онези за-
бавни актьори и историите им за репетиции и 
режисьори (понякога измислени), но ще се опитам 
да ти предам атмосферата. Ще ти запечатам 
едно жълто листо и един клоунски нос и ще ти 
ги пратя в Тренто, а сега си сложи удобни обувки 
и голям пуловер. Улиците са пълни с хора, които 
сякаш са чакали точно това време на годината, 
за да се завърнат в Пловдив. На всеки ъгъл дебне 
изкуство, бъди внимателна. Малко уморява, но 
преди да стигнеш до сцената, срещаш няколко 
различни типа хора, които могат да те разве-
селят от сърце. По централната улица е зажи-
вяла интересна жена, облечена в брашно. Гледа 
любопитно, не помръдва и можеш да видиш как 
очите й шарят на няколко посоки. Не прилича на 
типичните улични статуи. Повечето от тях се 
стремят да постигат някаква хармоничност, 
баланс, да бъдат красиви или поне малко бляска-
ви. Тази жена, Ащон Ка (Надежда Гончева), носи 
нещо весело и комично в себе си. Мила, смей ми се, 
но ако имаше пети герой във „Вълшебникът от 
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Оз“, то със сигурност би била тя. След това раз-
ходката продължава към Римския стадион, къ-
дето те посреща испански разбойник (Хилтоф и 
„Радио Салмонела“), представящ се за артист. 
Хората са насядали около него на Джумаята и 
му партнират достойно. Да, не си мисли, че са 
просто публика. Зрителите участват със свои 
етюди, лично режисирани от пирата-клоун. 
Веселбата продължава с чупене на яйца. Хипо-
тетично върху главите на хората от публи-
ката, но ако обичаш да си представяш, можеш 
да се телепортираш в някой странен римски 
ритуал. Тук, под жаркото пловдивско слънце, 
се убеждавам колко сложно и неуловимо нещо е 
уличната клоунада. Работата е да счупиш яйце 
върху паважа, да ухажваш дамата зад гърба си 
и паралелно с това да дирижираш ритъма на 
публиката. Да играеш на улицата е да сътво-
риш театър и ситуация от нещо, което още не 
съществува – случката на тротоара, която се 
ражда в момента и която трябва да уловиш с 
прецизна бързина и оценка. Цирковите умения, 
акробатиката, фокусите, клоунадата, играта с 
огън, музика на живо (Театър на огъня и сенките 
„Fireter“, България; Firebirds, Унгария; Маг Фофи-
чино, Италия; Bushwhackers, България) – всичко 
това откъсва частичка живот от настоящето 
и я „вгражда“ в творческото „сега“, изпълвайки 
го с импровизация, намигване и много метафори. 
Програмата TheatAir доказва нуждата на изку-
ството от екстремност – то е като да тичаш 
с всички сили към непознатия хоризонт и в дале-
чината да виждаш само проблясващи светлини. 
Уличното изкуство, в неговите многообразни и 
миксирани жанрови характеристики, е тичане с 
бързо темпо срещу течението. Режисурата е гег, 
а актьорът се превръща във физична величина, 
атом, който произвежда светкавично енергия и 
движение във всички посоки. Публиката е нежна 
дама и опасен звяр, и тук самодисциплината, 
търпението, въображението, умелостта и сме-
лостта на актьора са водещи елементи в урав-
нението. В основата на сътворението е импро-
визацията, ако още се чудиш защо най-важното 
ти се е изплъзнало. Актьорът се ражда хиляди 
пъти в минута, а тя му позволява да диша. Ули-
цата е естествена арена за развиване на негова-
та чувствителност и усет към публиката.

Малко се отнесох, Мила, но винаги ми е било 
интересно да наблюдавам различните актьори и 
тяхното поведение в определена ситуация. За-
това и любопитството ми към уличната про-
грама е така ярко и откровено изразено. Няма 
да се задълбочавам много, но все пак помисли 
някоя вечер на заспиване. Представи си как се 
осъществява връзката на актьора с духа на ули-

цата, улавянето на този дух само с един жест, 
за силата и въздействието на огъня и превръща-
нето му в ярко и живописно изразно средство, 
за непланираното случване „навън“, създаващо 
неархивиран миг на пълноценно изживяване и 
сближаване с изкуството. Помисли, затвори 
очи. Усещаш ли особения аромат? Това е, защото 
вече си се пренесла на сцената. Малко е тъмно, 
но винаги достатъчно шумно. Чуваш стъпките 
на хората, скърцащи седалки, последни диалози, 
несподелени тайни и закъснели новини.

На сцената нещата са различни. Случва се 
друго тайнство, при което поемането на въз-
дух понякога може да се чуе по-силно, отколко-
то някоя актьорска реплика. Спомняш ли си как 
съм ти разказвала за дъха в театъра? Дъхът 
има особена роля – може да е сътворяващ, но и 
много разрушителен. Между малко-то на двама-
та и много-то на тримата се ражда този дъх. 
Малко театрален въздух никога не ти е доста-
тъчен, но пък прекаляването с него ти носи съ-
новидения. Тази година фестивалът ми донесе 
много приятно и топло завръщане в простран-
ството между дома и приятелската прегръдка. 
Мила, това неизменно ме връща към началото 
на моя разказ. Гледаме в ролята на големи зрите-
ли, крачейки важно между понятия като „стил“, 
„жанр“, „естетика“, но, докосвайки се до гене-
рално важни теми, разбираме колко малки сме 
отвътре всъщност. Прахът на родната земя, 
създаването на силна човешка връзка като при-
ятелство и любов, пътуването като телепорт 
към себе си, въображението и неговото стихий-
но качество да променя светове – всичко това 
ни припомня как някъде дълбоко в нас дебне един 
скрит пакостник, който има нужда да преобръ-
ща света с главата надолу, за да открие отново 
себе си. Добрият пират-мореплавател, който не 
се побира в кожата си, защото хоризонтите са 
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необятни, а зад тях има още и още безкрайност, 
която открива нови възможности. Разбираме, 
че сме малки като вълшебниците, които се кри-
ят под леглото, за да ни извадят със закачка от 
света на цифрите и реда („Малки вълшебници“, 
КТ-Варна), малки като чаровния миниатюрен 
Шлемиел („Когато Шлемиел отиде във Варшава“, 
КТ-Марибор, Словения), който не стига да Вар-
шава, защото постоянно се връща в своя град по 
необясними причини. Малки, но смели като Мечо 
и Тигър („О, колко хубаво е в Панама“, СКТ-Со-
фия), които тръгвайки за Панама намират в 
лявата посока отново своята къща, която ви-
наги е била и ще бъде първообраз на Панама в 
света на мечтите и фантазията. Спомняме си, 
че чисти и ограничителни категории като „кра-
сиво“ и „добро“ могат да бъдат заменени със съ-
щата сила от „грозно“ и „гротескно“, защото и 
извън представите ни за хармония и симетрия 
съществуват светове, подплатени от чувства, 
мисли, идеали („Грозна приказка“, КТ-Пловдив). 
Гледах спектакъл за най-малки („Жълто“, Цен-

тър за изкуства „За Родопите“ – Бостина) и си 
припомних, че там трябва да сме внимателни, но 
и много смели, защото именно те, най-малките, 
се нуждаят от „покана“ в света на изкуството 
чрез играта на въображението и най-лесно биха 
разпознали скучната илюстрация на сцената. 
Оказа се, че малкият зрител, който сега про-
хожда, най-откровено и страстно е привлечен 
от театралната игра и не иска да чака, за да се 
присъедини към актрисата, акомпанирайки й в 
изграждането на сценичното действие (адмира-
ции за Десислава Минчева, която продължи сто-
ически да изгражда образа си, интерпретирайки 
със закачка поведението на децата и създавайки 
от него миг на непреднамерена емоционална сре-
ща и взаимодействие с публиката).

Мила, много неща разбрах и много не разбрах. 
За това те чакам следващия път. Да си разбира-
ме и не разбираме заедно. Защото в кукления 
театър не всичко е такова, каквото изглежда. 
Нали помниш... марионетка, ръкавица, портрет 
на Годо и шапка с перце.

Recently, the puppet theater keeps on showing 
clearly its stubborn character . For an evening, it em-
bodies several forms – it pronounces three monologues 
– comic, dramatic and absurd one . And after that it 
suddenly turns aside and completes the turn “demi-
pliet“. It bows gently and immediately disappears from 
the stage . Going out of the hall, we shall notice that the 
Puppet Theater holds a marionette, a glove, the por-
trait of Godot and a feathered hat . We go back home 
confused, with the feeling that we have been witnesses 
of some peculiar mystery . As a promise to our friends, 
which sounds like this: “Here, in the midnight hours 
of the late summer, I the undersigned Puppet Theater 
promise to behave always a little crazily . If I take the 
wrong way and go the right for quite a long time, then 
let my right ear be cut off!“ And the festivals are the 
place where the promises sound as a noisy mix between 
sincerity and joke .

The International Puppet Theater Festival “Three 
are too many – two not enough“ held under the motto 
of this year “A tale at every step“ reminded of the beauti-
ful ambiguity to form part of the puppet theater today . 
The puppet spirits vacillate between the preservation 
of the mystery, the proving of a well-founded style and 
approach, the variations between the tradition and the 
modernity, the uncertainty of searching new means of 
expression and the repetition of such . This situation of 

A letter to my absent friend
Katerina Georgieva

self- knowing is also analogical to our presence “on the 
stage“ – from there we observe both as children and 
adults . The complexity of these relationships lies in their 
compound character – the children want to stay in the 
world of dreaming and naivety, fantasy and playing and 
with all these be part of the world of the adults .  I am 
talking also about you – the audience, my dear laugh-
ing children . And so… the puppet theater is the place 
for meeting children and the adults . It is getting more 
and more exciting and worthy . Bit of crazy and truly 
vivid . This meeting always reinvents the horizons of the 
dreams, that we pursue – creative, personal, adventure . 
The XXI edition of the Festival bears the whiff and the 
last uttered words of the meeting between the big and 
the small dreamer . The words are quickly sketched out, 
breathless, instant and a bit fancy . One of them believes, 
but does not want to look laughable . And the other one 
wants to keep his right to be funny forever . The com-
munication throughout the Festival (which sometimes 
is remembered longer than the program) is always dy-
namic and uncompromising – it rearranges senses, pri-
orities, it measures, it gives a toast to itself and relates 
forgotten jokes . Sometimes I think that namely this 
type of communication and its unprepared program are 
what make the festivals happen . We have watched some 
of the shows, others are well-known to us because of 
their style and means of expression, and there are those 


