
Добре дошли в Ха-Ха-Хамелн! 
Това е градът, в който „ха-ха“ звучи 
по-скоро зловещо . Чували ли сте 
историята за „Хамелнският ловец на 
плъхове“? Свирач, който избавя гра-
да от нашествие на гризачи . 
Прекрасна история, но с не толкова 
вълшебен край . В тази немска на-
родна приказка след като плъховете 
биват прогонени, свирачът се връща, за да полу-
чи своето възнаграждение, но то му е отказано . 
За отмъщение засвирва с вълшебната си свирка 
и този път е последван не от плъхове, а от децата 
на града .

Не бях сигурна какво да очаквам, но опреде-
лено не бях готова за това, което КТ – Пловдив 
ни поднесе – „Децата на Хамелн“ . Броени мину-
ти преди началото на представлението чух мъж-
ки глас, който прикани всички да заповядат в 
„предверието“ на град Хамелн . Влязох и започ-
нах да попълвам анкетна карта за настаняване . 
Първоначално ми стана забавно, защото не е 
конвенционална идеята за подобен тип интерак-
ция – или поне за мен е нещо ново . Дори не 
обърнах внимание на думата „бежанец“ . Отново 
изненада – в салона никой не влиза такъв какъв-
то е; приема роля – получава или конусовидна 
картонена шапка с дупки по нея или бебе . Аз 
станах майка . Дадоха ми възглавничка с прикре-
пени към нея очи (2 бели топчета за тенис на 
маса) . Проврях ръка през връвта, която закрепя-
ше очите към тялото и „моето дете“ се раздвижи; 
сякаш оживя . След като всеки бе получил съот-
ветния „атрибут“, ни поканиха в залата . Там ни 
очакваха хора, които раздаваха пластмасови бу-
тилки и бебешки дрешки за „новите родители“ . 
След това ни обясниха как да ги използваме . По 
пътеките в салона и от двете страни бяха поста-
вени бели платна, висящи от тавана . Те показва-
ха, че ние – публиката, вече сме в града – седал-
ките са „затворени“ между тези платна . Имах 
усещането, че се движа по червен килим – сякаш 
бях важна и значима в този полуутопичен град . 
Комуникацията с публиката още преди началото 
на представлението беше повече от въздейства-
ща и поради игровите нотки в гласовете на ак-
тьорите тотално забравих, че се „заселвам“ имен-
но в Хамелн .

Представлението започна . На сцената се поя-
ви мъж (Румен Караманов), който с поведението 
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си напомняше водещ . Началото про-
тече в една приповдигната тоналност . 
Присъствието на г-н Караманов беше 
толкова завладяващо, че с интерес 
очаквах какво следва . Играта с името 
на града – Ха-Ха-Хамелн (пред сцена-
та надписът се набиваше в очите на 
публиката с големи букви) подсказва-
ше за силна ирония . А на самата сцена 

отново бели платна и макети на град – типично 
немски . Сценичното пространство „дишаше“ с 
актьорите на сцената, които в един начален мо-
мент дефилираха пред нас, доволни от привидно 
глуповатите си костюми (вилица, която минава 
през талията на млада дама или пирон през гла-
вата) . Куклите в представлението са същите като 
тези, които част от публиката получава в салона . 
Аз през цялото време си играех с моята . Тази 
възглавничка с две топчета изведнъж се превръ-
ща в любимата ти играчка . . . Не, по-скоро в нещо 
повече – без да искаш се привързваш . Все пак я 
обличаш, даваш й име и приемаш функцията на 
родител, било то и на шега .

Според немската приказка в Хамелн хората 
живеели охолно . В началото подготвят търже-
ство, на което ще станем свидетели . Всички са 
щастливи, сити и доволни – в очакване сме на 
поредния празник и от време на време виждаме 
сянката на трудещ се човек върху белите опънати 
платна . Идилия, нали? Изглеждат глуповати, но 
чистосърдечни . Знаете ли кога се изпари усмив-
ката от лицето ми? В момента, в който тези хора 
избираха кмет . С цел засилване на въздействието 
претендентът изглеждаше луд и речта му бе неч-
леноразделна . Водещият прие функцията на пре-
водач, за да могат жителите на града (пък и ние в 
салона) да разбират какво говори . Очевидно бя-
хме „изгубени в превода“ . Допита се и до мнение-
то на публиката, но се оказа, че то не е важно, тъй 
като не си бяхме платили данъците и гласът ни не 
беше важен . Тогава осъзнах – това е политическа 
сатира, при това много остра и хитра във форми-
те, които използва . В България политическият 
театър го „гони липсата“ . Предполагам, че има 
причина за това и въпреки всичко смятам, че той 
е нужен . Режисьорът Сергей Столяров не е бълга-
рин, но това не е толкова важно в случая, защото 
посланията, които отправя, са общовалидни . 
Най-вероятно не е случаен и изборът на тази ис-
тория – образът на децата е свързан с наболял 
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днес проблем . Живеейки слепи и глухи за истина-
та, завладени от идеята за неспирен празник, по-
степенно се превръщаме в плъховете, от които 
сме искали да се отървем, а малчуганите са обър-
кани и изгубени в този междинен и необясним 
свят . Въпросът е: Искаме ли тази съдба за децата 
си? Имам чувството, че след като прегърнахме 
„западните модели на живот“ ние доброволно 
предадохме нашите деца в чужди ръце . Буквално 
в края на представлението се появява Роналд 
Макдоналд с една пазарска количка и взема от 
публиката децата .

Детето ми беше отнето . Знам, че е глупаво, но 
се разстроих . Незабравима ще остане в съзнани-
ето ми и реакцията на жената пред мен – сама и 
плачеща – детето, макар и фалшиво, го няма, а тя 
е съсипана и свита на стола . Бе разбрала, че „ве-
селият свят“, който обитаваме, уви, е нищо пове-
че от сляпа наша илюзия за живот . 
Представлението е амплитудно в емоционален 
план – смешните моменти са повече, но след 
края безмерната тъга безмилостно те обзема .

Ако се върнем на думата „бежанци“ в анкета-
та, която попълних, спектакълът придобива по-
вече от актуални измерения, поставяйки ни от 
другата страна на „барикадата“ . Това, което се 
случва на сцената, представя нас самите, а ние, 
долу, в тъмното, сме именно бежанци . Мислим 
си, че се преселваме на по-добро място, но се 
оказва, че попадаме в кошмара на чужда дейст-
вителност . На пръв поглед весел и безгрижен, но 
в същността си – кошмар .

Освен категоричните послания, имаше сери-
озно попадение и във визуалната страна на спек-
такъла от гледна точка на сценография и костю-
ми . Работата на Александър Алексеев показа ед-
на естетика, която хармонично се преплита с 
идеите на представлението . Като започнем от 

шапките на актьорите, които те носят в началото 
с надпис на латиница “Hahahameln“, а под него 
кръстосани вилица и лъжица (съвсем спокойно 
можем да ги свържем със сърп и чук и заведени-
ята за бързо хранене), затворническият костюм 
на водещия, идеята за бебетата тип „направи си 
сам“, белите платна, използвани за театър на сен-
ките в определени моменти и, не на последно 
място, конусовидните сиви шапки от картон, 
които, поставени на главата, изглеждат карна-
вално, но поставени пред лицето автоматично 
навяват асоциация за плъх . Тоест зрителите, ко-
ито не са получили бебе, а шапка, са плъховете!? 
И какво значи това? Че с всяко ново заселване 
ще има плъхове? Разбира се с това не се изчерпва 
визуалната среда, но ще оставя останалата част в 
тайна . Актьорското присъствие и на осемте ак-
тьора на сцената беше категорично въздейства-
що . Всеки един от тях убедително успя да пре-
създаде образа си, като не губеше вниманието 
ми дори за миг .

Считам че политическата страна на предста-
влението беше ясно изведена . Единственото, 
което ме смути, бе отношението към Свирача . За 
да бъдат оправдани действията на гражданите, 
той е обвинен несправедливо . В оригиналната 
история този момент липсва, но може би тук е 
изведен, за да покаже склонността ни все да об-
виняваме, защото така е по-лесно за нас самите .

Нуждата от това представление е голяма . 
Това е спектакъл за възрастни, чийто екип се 
осмелява да каже някои тъжни истини, при това 
по един оригинален и най вече разбираем начин . 
Аз не искам да се заселя в Хамелн, но, като се 
замисля, май живея в него от 25 години . Дали не 
е време да спрем с безкрайните празненства и да 
осъзнаем, че плъховете, които гоним, сме самите 
ние?

About the Rats and the People
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Welcome to Ha-Ha-Hameln! 
This is a town, where “ha-ha” 
sounds quite sinister . Have you 
heard the story of “The Pied Piper 
of Hamelin” or “The Rat-Catcher 
of Hamelin”? A piper, who saved 
the town from the invasion of ro-
dents . An amazing story, but lack-
ing a truly magical ending . In this 
German folk tale after the rats 

were expelled, the piper returned 
to the town of Hameln to receive 
his remuneration, but that was 
refused to him . In revenge, he 
started playing with his magic 
pipe again and this time he was 
not followed by the rats, but by 
the children of the town .

I was not sure what to expect, 
but certainly I was not ready for 


