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Бел. ред. Със съг-
ласието на авто-
ра препечатваме
текста от “Лите-
ратурен вестник”
(бр. 15, 23-
29.4.2008, с. 8) по-
ради важните
проблеми и оцен-
ки, които поста-
вя.

Кукленият театър обикнове-
но е територия, оставаща
встрани от тежкото и престиж-
но критическо говорене в Бълга-
рия. У нас е прието щемпелът “за
деца” да предсказва едно по-нег-
лижирано, по-снизходително обг-
леждане; сякаш детската публика
не е докрай истинска публика.
Разбира се, изтичат разни кур-
тоазности от рода: “Децата са
най-критичната публика, тях
най-трудно можеш да излъжеш”,
но това е повече в стила на дип-
ломацията, не чак толкова на
убеждението. И тъкмо защото
убеждението е разколебано (не-
искрено), заявленията остават
без действия, а куклите – без об-
говаряне. (Вероятно това е и
причината авторите на куклено-
то изкуство в България да си съз-
дадат свое списание – “КуклАрт”,
появило се на бял свят през ме-
сец февруари т.г.) Само че едно
такова отношение крие в себе си
опасността да пропусне важни
неща, които се случват именно
при куклите. Нека само припомня
работата на Иван Теофилов в пе-
риода 1962–1978 г. Ще ми се да
вярвам, че нещо подобно се случва
и днес – 30 години след като той
напуска кукления театър. Това не-
ординерно случване има за свое
място Столичния куклен театър,
а за свои герои режисьорката Ве-
селка Кунчева, сценографката и
куклената майсторка Мариета Го-
ломехова, актьорите Марий Росен,
Румен Гаванозов, Румен Угрински,
Станимир Гъмов, Мая Бежанска,
Мариета Петрова и авторките
Ина Божидарова (“Пинокио – заб-
ранено за деца”, текст по Карло
Колоди) и Мария Станкова (“Голя-
мото кихотене”, вариация по Ми-
гел де Сервантес).

“Пинокио – забранено за де-

ца” вероятно играе точно с щем-
пела, с който започнах. Щом е

забранено за деца, значи призова-
ваме за по-друг поглед, с който да
бъдем видяни, за по-друго отно-
шение, с което да бъдем оценени.
Не случайно в спектакъла има ня-
колко интермедии, които откри-
то и почти натрапливо се подиг-
рават на критическото говоре-
не: то е представено като не
особено читаво, повече работе-
що с презумпции, отколкото с
анализи. Не обаче това е най-
важното в “Пинокио”, а сценично-
то решение, избрано, за да предс-
тави метаморфозата, която спо-
летява главния герой. Той най-
напред е изключително момче –
голямо, живо, истинско, пъл-
нокръвно, но след като го нагроч-
ват веднъж, втори път, трети,
четвърти… превръща се в кукла,
пионка, марионетка, като всички
други наоколо. Нормалността е
не органичното, нормалността е
дървеното. И стремежът на Пи-
нокио да бъде нормален го

превръща не в истинско момче, а
отново в кукла, която други вла-
деят, други ръководят и чиито
мисли и чувства са присадени, ка-
лесани, въдворени дори, а не са
същинско негови. И най-шантаво-
то е, че някак си точно тази без-
лична никойност бива припозна-
та като нормалното, точно тя е,
на чиято основа се градят
светът и етажите на бюрокра-
тичното студено-възпалено съ-
ществувание. Да бъдеш истин-
ски в един свят на неистина е не-
посилност, обреченост… Исти-
ната днес е лъжа, а лъжата – ис-
тина.

“Голямото кихотене” избира
друга стратегия на представяне
на никаквия и гаден наш свят.
Там, в една позиция на очакване, в
каквото са Санчо Панса и Дулци-
нея – голямото очакване на оня,
чието име дори не споменават,
за разлика от името Годо, което
непрестанно влиза в употреба,
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ставаме свидетели на едно пре-
биваване в живота, на което мо-
жем с чисто сърце да дадем име-
то “консуматорство”. Че за това
иде реч, личи по изработката на
куклата на Дулцинея – едно ог-
ромно тлъсто чудовище с гола
глава, но с огромна уста, което
само зее, без да може да помръд-
не от закотвеността си към ма-
сата, сиреч към материалното.
Край нея, около нея, по нея се
шмуга Санчо – “аз съм малко ду-
напренено човече”, също толкова
обезсмислено и неидеализирано.
Изправени сме пред същинска чу-
довищна ситуация, която ни
връхлита, както Дерида обяснява
за чудовищното, и ни оставя без
говор и без картина. Самото заг-
лавие е чудовищно, но ако сме
очаквали, че със своята нарочно
търсена гротеска то ще ни изп-
рати в селенията на смеха, хумо-
ра и готиното изкарване, излъга-
ли сме се: “Голямото кихотене”
никак не значи голям кихот, “Голя-
мото кихотене” значи голям(а)
похот, сиреч всичко онова, което

превръща човека в отвратител-
ното греховно същество, какво-
то е в по-голямата част от сво-
ето битие. Всичките седем
смъртни гряха ни блъскат по
(тъпите ни) глави от сцената на
“Голямото кихотене” – похотли-
востта, чревоугодничеството,
скъперничеството, леността,
гневът, завистта, горделивост-
та. А накрая ни блъска и най-
ужасното, немислимото, тоест
чудовищното – канибализмът.
Защото онзи, когото уж двамата
чакат, в крайна сметка се оказва
изяден от Дулцинея. Което обаче
не е повод за разкаяние и посип-
ване на главата с пепел, съвсем
не; повод е единствено за поред-
ната серия от латиноамериканс-
ки сериал. Дон Кихот е изконсу-
миран успешно, животът продъл-
жава такъв, какъвто е – с рекла-
ми и “Зрънчо”…

Иновативно въображение и
креативна фантазия в изработ-
ката на куклите – Мариета Голо-
мехова, иновативно въображение
и креативна фантазия в реализа-

Сцена от
“Голямото
кихотене”

Scene from 
Don Quixote

цията на спектаклите – Веселка
Кунчева, иновативно въображе-
ние и креативна фантазия при
написването на драматургичния
текст – Ина Божидарова и Мария
Станкова, много добра актьорс-
ка игра: става нещо в “Куклите”
и ще сме слепи и глухи, ако не го
видим и чуем… Дали пък няма,
както вече е ставало, най-при-
ятните изненади в българския
театър да се случат пак от
майсторите на кукленото изку-
ство?

“Както ви харесва” по Шекспир под режисурата
на Христина Арсенова в ДКТ–Бургас е постановка с
вече дълга и накъсвана от различни случки съдба.
Създадена преди две години за участие в Шекспиро-
вия фестивал, който се провежда ежегодно в Санта
Барбара, САЩ, тя пише своята интересна история в
българския театрален живот и днес, като продължа-
ва да е канена на фестивали у нас и по света... Тя ни
дава надежда, че има бъдеще за кукления театър,
обърнал се към зрелите хора. Защото вярвам, че е
погрешно и остаряло схващането, че куклите и кук-
леният театър са само за деца. Напротив! Куклите
могат да са невероятно изразно средство за художе-
ствени послания към възрастните. Особено в пос-
тановки като “Както ви харесва”, които търсят и
намират очарованието на театралната приказка за
човешките страсти, поднесена забавно и малко ро-
мантично, смешно и очарователно. Двама актьори –
Ирослав Петков и Неделина Роселинова – с чувство
за хумор, артистична лекота и умение за импровиза-
ция разказват една увлекателна история за любов и
разминаване, породена от необходимостта и пот-
ребността да обичаш и да си обичан.

Трудно можем да наречем “Както ви харесва” на

Христина Арсенова куклен театър в класическия
смисъл на понятието. Защото в тази постановка иг-
рата на живия актьор, воденето на куклата и
партньорството актьор–-кукла е в динамична про-
мяна, а куклите сякаш живеят собствен, самостоя-
телен живот и влизат в богати и интересни взаимо-
отношения с актьорите. Те, двамата актьори, заед-
но и поотделно са цяла трупа за комедия дел’арте, ко-
ято представя своите разнородни герои с доста ви-
соки и впечатляващи с размерите си кукли, изскача-
щи от широките им увиснали ръкави и иззад гърбове-
те им, има и по-дребни и изящни кукли. Неделина Ро-
селинова и Ирослав Петков играят с една голяма
сфера, наподобяваща парцалена топка, няколко скри-
ти ивици плат, сноп къси пръти и… още нещо. То е
въображението, изобретателността, вдъхновение-
то, които сякаш преливат в зрителите, докосват ги
и ги пренасят в света на приказките. Актьорите
представят, показват, наслаждават се на участие-
то си в театралната игра, в която герои са човеш-
ките страсти, далеч от фалша и евтината мелодра-
ма. Емилияна Тотева е сценографът, който им е оси-
гурил възможността да вдъхват интересен живот
на всякакви причудливи вещи, Светлин Иванов е ав-

Ïðèêàçêà çà ãîëåìè ñ êóêëè 
ïî Øåêñïèð
Áîãäàíà Êîñòóðêîâà


