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Още първия ден имаше изява, наречена „Щастливата 
планина“ (ръководена от млада жена, която излъчва щастие 
– хореографката Петя Стойкова) . Ще открадна това загла-
вие, защото то някак в събран вид представя мнението ми 
за фестивала .

И така, нагло присъствам на форум озаглавен „Забранено 
за възрастни“ . Но се чувствам прекрасно, както е било вина-
ги, когато съм в Родопите . Не е въпрос само на чист въздух, 
а и на „чисти“ хора . Само такива личности могат упорито да 
орат нивата на този млад фестивал, убедени в мисията си, в 
намерения тон и характер на тези пет незабравими дни за 
публиката в Смолян и целия регион .

Когато чуя : „Не станаха ли много театралните фестива-
ли у нас?“, си мисля, че може би става дума за някакво недо-
разумение, може би за необяснима ревност, може би за не-
разбиране на случващото се .

Има основно два вида фестивали . Такива, на които най-
доброто и най-интересното се събира, търсенията се съпос-
тавят, чрез наградите (ако има такива) се изгражда някаква 
задоволителна подредба на стойностите и т .н . Тези форуми 
се опитват да прозрат накъде върви театърът, какво ни чака 
утре, от какво е време вече да се откажем . Те за насочени 
повече към съсловието, отколкото към публиката . В тради-
ците на „КуклАрт“ можем да наречем тези фестивали „хам-
бургски“ .

Другият вид, онзи в който така уютно се вписва 
„Забранено за възрастни“, търси друго . Търси създаване-
то на празник в града (в случая и в областта), изграждане 
на възможност за няколко дни необичайност, за срещи с 
несрещаното, за откриване на художествени светове, 
кои то ни разкриват неподозираните възможности на 
словото, на сцената, на неограниченото въображение, на 
окрилената фантазия, на играта, като свобода и радост . . . 
Някои от тези фестивали осигуряват – представяте ли си, 
все пак сме ХХI век! – първи срещи на малките зрители (с 
техните широко отворени очи) с чудото на театъра . 
Какви ще са тези срещи, след тях ще искат ли „новите“ 
зрители отново да отидат на театър, трябва ли „обучени-
ето“ по езика на театъра да следва класическата педагоги-
ческа пътека „от простото към сложното“, как да се из-
бегне стресът от неразбирането, от невъзможността да се 
отпуснеш по течението на играта и т .н . – 
това са някои от въпросите, на които тряб-
ва организаторите на „Забранено за въз-
растни“ да си отговорят . И те го правят със 
зряло чувство за отговорност, с просвети-
телска жар, с огромна любов и посветеност 
на децата и театъра . Тези фестивали са на-
сочени основно към публиката . Тя го усеща 
и пълни салоните им .

Най-често се срещат фестивали от 
трети вид, който взема плюсовете и ми-
нусите на основни два вида . Това прави 
лицето им някак по-размито, по-неопре-
делено, и често води до разминаванията 
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при оценките на смисъла им и на постиженията и 
оценките им .

Затова, ако трябва да оценявам тазгодишното, седмо из-
дание на „Забранено за възрастни“, най уместно бих публи-
кувал снимки на публиката – в училищни салони (прочее 
двата, в които бях, бяха прекрасни – светли, големи, с много 
въздух, родопски въздух!), в читалища (великолепното чи-
талище в Устово), в театъра . . . 

Непрекъснато изпитвам потребност да се убеждавам, че 
все още занимаващите се с театър сме някому потребни, 
иска ми се да по прочитам в очите на децата, понякога и в 
очите на възрастните, които са съхранили нещо от детето в 
себе си, които не са потънали още в лойта на нелепото ни 
всекидневие .

В Смолян, на фестивала, отдадеността ми на скептици-
зъм, беше отложена и забравена – там не ми беше трудно да 
си мисля, че има смисъл да се работи театър, че степента на 
отзивчивост на раздаваната от сцената любов е огромна . 
Дай, за да ти се даде! На преданата любов децата отговарят 
с любовна преданост . Значи си струва .

P . S . Разбира се бих могъл да се спра на някои от спектак-
лите, които ме впечатлиха с едно или друго . Например ста-
рият спектакъл „Клоунът и неговите деца“, който не е загу-
бил нищо от заразителната си комуникативност; или 
„Родено в пясъка“ – смелото и нежно усилие на Неделина 
Роселинова да гради поезия от изхвърлени от морето неща, 

да рисува в пясък – и в двата смисъла на ду-
мите; „Филифьонката“ – която със затрогващ 
хумор ни занимава с параноите и кошмарите, 
с които живеем, и които – уверява ни спекта-
кълът, все пак са преодолими; „Червената 
шапчица“ – която надмогва общопознатия си 
сюжет и ни кара да я изживеем отново, но 
вече днес, без да се скриваме в миналото . . .

Така че, благодаря ви Петьо и Деси, благо-
даря на далновидното решение на Общината 
да подкрепя този форум, и на всички лица и 
институции, които разбират, че той е полезен 
за качеството на живот в Родопите .
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