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Отзиви

Да определим „Момо“ на 
Веселка Кунчева като предста-
вление само за деца ще е неточ-
но . Пък и несправедливо . Какво 
ще разберат децата от времето, 
което изяжда живота ни? Или 
от страховете на Бягащия чо-
век, който не може да стигне 
дори себе си? Или от сивите 
хора, с които доброволно 
сключваме сделка?

Но Михаел Енде пише „Момо 
или Странната история за 
времекрадците и за детето, 
което върна на хората открад-
натото време“ като роман за 
деца . И представлението 
„Момо“ на Веселка Кунчева съ-
що е за деца . Но само привид-
но .

Така, както Михаел Енде 
дълбае в дълбокото, така и сце-
ничната версия на Веселка 
Кунчева не се задоволява с лес-
ни отговори . „Момо“ пресъзда-
ва на сцената сложен и динами-
чен свят, в който се редуват съ-
новидения, реалност и фанта-
зии, а понякога дори детските 
разговори звучат като притчи .

„Не разбирам, Мечо, защо 
всички изведнъж така се раз-
бързаха и не могат да спрат да 
бързат… от бързане“, казва 
Момо на мечето си .

„Бързат, защото няма за къ-
де да спрат да бързат“, отговаря 
й Мечо .

„Колкото по-бързо, толкова 

по-бавно“, заявява по-късно и 
костенурката Касиопея .

Казано с две думи – „Момо“ 
е приказка, която се съпроти-
влява и на времето, и на по-
растването . „Момо“ е съпроти-
ва срещу това, че хората са об-
речени да живеят по завинаги 
зададени правила, съпротива 
срещу наложените модели . 
Както и съпротива срещу ми-
сълта, че няма измъкване и че 
свободата е невъзможна . Затова 
ще се наложи Момо да се из-
прави с няколко шепи дребни 
камъчета и със смях срещу си-
вите хора, но и срещу прияте-
лите си, които малко по малко 
са се предали . Това е филосо-
фията на Момо – животът мо-
же да е прекрасен, стига да му 
се наслаждаваш и да не пестиш 
времето си .

Адаптацията на Енде е висо-
ка летва, а Веселка Кунчева и 
Ина Божидарова не само, че се 
справят, градят нови образи, но 
и остават верни на историята 
за Момо . От дългото заглавие 
на романа представлението е 
запазило само името на главна-
та героиня – Момо, но иначе 
всичко си е тук . И сивите хора, 
които се разхождат като безиз-
разни чиновници с куфарчета в 
ръце, и часовниците, които мо-
гат да отмерват времето, но не и 
да го спрат, и хората, които са 
готови да изтъргуват с лека ръ-
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ка излишното си време, без да 
си дават сметка какво губят . 
Запазена е и една от основните 
идеи на Енде, че времето е жи-
вот, а животът живее в сърце-
то .

Освен това „Момо“ е преци-
зен спектакъл, в който естети-
ката е издигната в култ . 
Сценографията на Мариета 
Голомехова е пределно изчис-
тена и на моменти въздейства 
със силата на черно-бяла фото-
графия – като сцените с поява-
та на сиамските близначки, об-
речени да въртят безкрайно 
колелото на времето или фи-
налната сцената, когато Момо 
разклаща въжетата и освобож-
дава запасите от време на фона 
на звън на камбани . Или сцена-
та, когато Момо (Ева Данаилова) 
и Гиги (Вежен Велчовски), сед-
нали в белия кръг играят и 
разпръскват дребни камъчета 
над главата си… Или когато 
Момо и уличния метач Бепо 
(Светослав Добрев) танцуват и 
замитат улиците… И още, и 
още…

Друг път имаме пищна ви-
зия и ансамблови изпълнения, 
премерени и ефектни, в които 
няма нито едно пропадане . В 
този смисъл „Момо“ е виртуоз-
но изграден спектакъл не само 
като структура, но и като ри-
тъм . Тук няма случайни жесто-
ве, няма излишни реплики,  
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няма номера . В точни дози се 
редуват светлина и тъмнина, 
паузи с хипнотични рефрени, 
покой с танц . Може би зарази 
цялото това многообразие 
„Момо“ не се побира лесно в 
жанровите ограничения – не е 
ясно дали е точно за деца, дали 
е само куклен театър или не, 
дали е отчасти мюзикъл или 
донякъде драма .

Истината е, че това няма 
голямо значение . За децата – 
това е детски спектакъл, за въз-
растните – за възрастни . 
Важното е, че тук всичко рабо-
ти като часовников механизъм 
– фино и без засичания, като се 
започне от драматургичната 
основа и се мине през отлична-
та сценографията и кукли, през 
точната режисурата, чудесната 
хореография, музиката, за да се 
стигне до всеотдайната актьор-
ската игра . В „Момо“ има леко-
та . И това се усеща .

Актьорите действат в пълен 
синхрон – независимо дали 
Момо (много убедителна Ева 
Данаилова) подхвърля камъче-
та или пътува с костенурката 
Касиопея, дали всички се дви-
жат в ритъма на сивите хора 
или танцуват . Въобще Момо е 
добре смазана машина, където 
всичко е на мястото си .

И понеже вече стана въпрос 
за това какво ще разберат деца-
та от времето, което изяжда 
живота ни или от страховете 
на Бягащия човек, който не мо-
же да стигне дори себе си, чест-

ният отговор е – няма значе-
ние . Децата могат всичко да 
разберат, но имат право и ни-
що да не разберат . Имат право 
и да задават хиляди въпроси, 
защото „Момо“ ни разхожда 
чак до място, наречено никъде 
и ни показва, че нищо не тако-
ва, каквото изглежда . А от ни-
къде всички се връщат с въ-
проси – какво е времето, как да 
го съхраним и как да го хар-
чим . Пък и както казва Михаел 
Енде – всеки се движи с ритъма 
на собственото си време .

Между другото децата вкъ-
щи с месеци повтаряха думите 
на костенурката Касиопея (пре-
красна Ангелина Славова) „те-
па-тепа“, припяваха на песента 
на часовниците „цъка-цък“ и 
се наложи сто пъти да обясня-
вам какво е времето и защо 
Бягащият човек не може да се 
спре . И когато сега попитах се-
демгодишният Страхил какво 
да напиша за „Момо“, той ми 
каза: „Напиши, че е нещо стра-
хотно .“

И ето – пиша го . „Момо“ е 
нещо страхотно . И за деца, и за 
възрастни .


