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Вследствие на кукления театър и куклата дете-
то започва по-реалистично да възприема себе си и 
обкръжаващите го . Намаляват проявите на тре-
вожност, страховете от непознати светове, враж-
дебност към различните и затвореност . Появява се 
чувство на увереност, детето добива положителен 
емоционален тонус и самочувствие . Абсолютно 
категорично различава добро и лошо отношение 
към себе си и не само това . То изпитва по-сложни 
чувства – срам, гняв, смирение, отдаденост . Детето 
успява да изгради собствен темперамент – еуфо-
рично настроение, изразителност на емоциите, 
емоционална устойчивост и себеотдаване на едно 
конкретно нещо . А децата с ментални и физически 
аномалии видимо по-леко усвояват нови умения, 
не се изморяват бързо, лесно се съсредоточават, 
насочват и не губят интерес към една определена 
дейност, придобиват особена емоционална жи-
вост, която контрастира с умствената изостана-
лост, директно преминават от рефлексна актив-
ност към целенасочено действие .

Съвременните предизвикателства между кук-
лата и малкия зрител са безбройни . Основната за-
дача пред творците в живото изкуство, наречено 
театър, е да не спират да одухотворяват своите ге-
рои, да продължават да развиват и усъвършен-
стват своите възможности, за да ги превърнат във 
възможности и качества на куклите, непрестанно 
да търсят нови изразни средства и да превръщат 
нищото в нещо .

„В живота на всеки от нас – пише Кларк 
Мустакас (Moustakas,C . Emotional adjustment & the 
play therapy process, 1996) – има моменти, които 

оставят отпечатък в разума, сърцето и душата, 
моменти, които затъмняват второстепенното и 
дават възможност на човека да излезе извън гра-
ниците на вече съществуващите познания, да на-
влезе в нова област на откритията . В такива мо-
менти човекът добре осъзнава своите чувства, 
слуша своя собствен диалог, внимава за своите 
стъпки и знае, че те принадлежат именно на него . 
А като се доверява на своите чувства, той им поз-
волява да го водят в нужното направление .“ 
Съвременните предизвикателства между куклите 
и детския зрител са безбройни, низ от условия, 
които не свършват с избора на по-удачно заглавие 
на куклен спектакъл . Те са предизвикателства към 
самите творци, които по време на своето обучение 
трябва да излязат извън „границите на вече съ-
ществуващите познания“ и да открият своите пъ-
теки към най-ценното – душата на зрителя . 
Основната задача пред творците в живото изку-
ство, наречено театър, е да не спират да одухотво-
ряват своите герои, да продължават да развиват и 
усъвършенстват своите възможности, за да ги пре-
върнат във възможности и качества на куклите, 
непрестанно да търсят нови методи и подходи в 
начина на работа и изразяване и да превръщат 
нищото в нещо . Великолепието на куклените пред-
ставления е съвкупност от магия, творческо въоб-
ражение и палитра от изразни средства, които по 
произход могат да бъдат най-обикновени, но по 
начина на използване се превръщат в средства от 
друго вълшебно, неземно измерение . Тогава поста-
новките оставят своя „отпечатък“ в душите и сър-
цата ни .

Лина Бояджиева
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Разказваше ми как почти 
на шега станала актриса бук-
вално след Първа девическа 
гимназия през 1946-та. А пре-
ди това е имала и участие в 
игрален филм – певица в но-
щен бар. Помислих си,че и то-
ва ѝ участие вероятно е стана-
ло почти на шега, но сигурен 
бях, че пеенето ѝ беше дар от 
Бога. Както впрочем и актьор-
ският ѝ талант. Хваната за ръ-
чичка от Мара Пенкова, крач-
ка по крачка, от роля в роля, 
тя успява за 40 години да 
участва в над 70 постановки, 
прекосявайки с тях цяла 
България.

И сега я чувам: „Да видиш 

какви само турнета, Кирчо. 
Кеф ти Южна, кеф ти Северна 
– с каруци, файтони, влакове 
и камиони“. Очите ѝ светваха 
и избухваше в неудържим 
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ваше сериозна, лицето ѝ по-
степенно се обагряше с ус-
мивка и допълваше: „А как-
ви страхотни колеги, истин-
ски приятели. От село на се-
ло, от град на град все заедно 
– у нас, та и по света, през 
Европа до Индия, та чак до 
Япония. И един ден викам 
си: А стига вече. Наигра се, 
напя се, наскача се на сцена-
та, над 100 роли, хайде, дай 
път на младите. Сега ми е 
мъчно, че не мога да идвам 
до театъра. Да ви гледам, да 
ви се радвам, да БЪДА С 
ВАС.“

Лина Бояджиева, нарича-
хме я Линчето. Вечна ѝ па-
мет.
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