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Много ми се искаше този текст да е посветен 
на фестивала „Двама са малко – трима са много“ 
в Пловдив . Много ми се искаше да говори за 
всички силни спектакли в тазгодишното му из-
дание . Да се спре подробно на премиерата на 
„Дама пика“ на Веселка Кунчева, да разкаже за 
„Патето, смъртта и лалето“ на театъра в Любляна, 
да разгърне на тия страници авторския проект 
на Маргарита Блъш от САЩ „Разгръщане“, а 
после с весело (но не прекалено) темпо да ни за-
прати към Барселона и „Allegro ma non troppo” . 
Уви, този текст няма да направи това . Той 
„Трябваше да каже „Не“ . Затова ще трябва ня-
как „Сами“ да си прочетете за тези спектакли, 
защото нищо в този текст не е „Направено по 
поръчка“, както е в израелския театър „Трейн“ . 
Просто няма да има „Вълшебно пътешествие“, 
драги читателю, драги г-н Едуардо Тулне .

Сигурно ще попитате защо така? Аз се питам 
същото . Но се питам и друго . Как се финансират 
фестивалите у нас? Какво им коства на театрал-
ните мениджъри да ги организират всяка година, 
а на всеки две или три? Колко струва едно биена-
ле? Как се прави истинска международна про-
грама? Колко човешки ресурс ти е необходим, за 
да го издържиш? Кои/къде са ти партньорите? 
Кой плаща сметката, когато бюджетът свърши? 
Защо правим всичко това? Какъв е смисълът от 
него? Мисля си по всички тези въпроси докато 
съм на XXII издание на фестивала „Двама са 
малко – трима са много“ . Като мениджър, макар 
и с малко опит, вече умея да попресмятам някоя 
и друга цифра и понаучих кое-колко струва . 
Затова гледам и си мисля какви ли предизвика-
телства стоят пред фестивалния мениджър, кой-
то иска да представи най-доброто измежду кук-
ления свят у нас и от чужбина на театрална пуб-
лика тук, на жителите на своя град, на неговите 
гости . Мисля, ама не мисля много, защото знам . 
Знам, че да направиш фестивал и то да го напра-

виш добре, струва много . После знам и какво 
дава Принципалът, и пак се питам защо – съв-
сем като един Сизиф? И така през деня неумор-
но вграждам, през нощта (почти без пощада) 
руша всички кули от въпроси . За да не е толкова 
безнадеждно, накрая все пак успявам да разпле-
та някакви невчесани мисли и да стигна до 
следното:

Неотменяемо е правото всеки град, всеки теа-
тър у нас да има свой фестивал . Това в известен 
степен е и изконна художествена потребност 
както за града, в който се реализира, така и за 
хората, които го правят . Неотменяемо е и право-
то за създаването на културни и творчески ин-
дустрии, които да стимулират приоритетни цели 
на общините, в които се случват . Това биха могли 
да бъдат цели, свързани с достъпа до култура, 
развитието на човешкия капитал, развитие на 
културното наследство на променящия се град . 
Може да се мисли за града като град на творче-
ската икономика (а понякога дори и град – кул-
турна столица на Европа), но най-често се целѝ 
пресъздаване, надграждане или въвеждане на 
нови културни практики в сферата на сценични-
те (нека ги наречем засега кукленотеатрални) 
практики . Дотук всичко е много хубаво, но вече 
и децата знаят, че реализирането на всяка поли-
тика, на всеки приоритет се мисли през финансо-
вите инструменти, през бюджет, в който да зало-
жиш едно, второ, трето . . . И тук идва ролята на 
института – второстепенен разпоредител с бюд-
жетни кредити . Принципалът му дава пари, а 
той ги харчи, както сметне за необходимо . Той, 
обаче, трябва и да кандидатства – пред Общината, 
пред Министерството – така е редно, за да се 
справи, за да успее да покрие нуждите си . И те му 
дават, ама му дават или колкото да кажат, че са 
му дали, или колкото и на другия, за да не обидят 
някого . Много е важно в Системата да няма оби-
дени, да няма сърдити . Системата не носи на 
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турболенции, не търпи и критика, затова и няма 
да я критикуваме . Но когато дава на едните Х 
лева, за да поканят 30 спектакъла от 3 континен-
та и после даде същите Х лева (пак целево) на 
друг един фестивал, а той реши да събере съсед-
ските театри и макар да трябва да е междунаро-
ден, а дълбоко в плътта си не е, тогава Аз, Сизиф, 
пак се питам: къде е смисълът? Защото колелото 
се завърта, добре, но за година-две . После му 
натежава на човека-организатор и той току реши 
да се откаже да го прави . Този дето го прави с 
мисъл, разбира се, не другият . Другият няма 
причина да се отказва . (Пауза.) След паузата, в 
която никой не се обажда, защото всеки гледа 
себе си, пак си мисля следното: Какво ли би на-
карало някого да продължи да прави нещо, кое-
то вече е доказал, че може да прави и го прави 
добре, ако няма кой реално да застане зад идеята 
му . Каква всъщност е мотивацията на всеки един 
от нас да върви напред, да развива себе си, екипа 
си и културния продукт, който създават, ако той 
не бива оценен и ако за неговото производство, 
същите тези трябва да извадят от собствения си 
джоб, ощетявайки себе си . Фестивалът е фести-
вал, но е ден, три, пет, а после всичко тръгва на 
нов ред – заплати, осигуровки, нов спектакъл, 
парите са все така Х (дори навярно вече Хикс 

минус 1), – а отговори никой не ти дава . Отговор 
нямам и аз . Не знам колко трябва да бъдат и 
фествалите у нас – два са малко, а три много ли 
са? Знам само от старите хора, че там, където 
действа принципът на уравниловката, рано или 
късно, нещо сдава багажа . И тогава почваме да се 
тюхкаме какво сме имали – пък какво се загуби .

И понеже този текст само мимикрира в поле-
то на Пловдивския фестивал и (уж) не се отнася 
за него, защото нали не говори за спектаклите в 
XXII-то му издание, си мисля за посланието, ко-
ето театърът изпращам към публиката: „В своята 
история фестивалът ни е бил посветен на въоб-
ражението, на духа, на приказката и вълшеб-
ството, но винаги и преди всичко на човека – 
малкия и големия . Човекът като създател и по-
сланик на смисъл и като откривател на житей-
ската палитра, която надгражда и осмисля съ-
ществуването!“ . Звучи красиво, нали? Хуманизмът 
винаги е звучал така . Сещам се и за друго: Човек 
– това звучи гордо! – беше казал Горки . Така ли? 
Ах, как се вълнувам! – беше му отвърнала 
Системата .

С този текст, драги Едуардо Тулне, ти казвам 
– ни повече, ни по-малко – да не се отказваш! Така 
или иначе, всички ни чака среща с патето, смърт-
та и лалето – кой по-рано, кой по-късно .

„Allegro ma non 
troppo” .


