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ÕËÍÓÎ‡ ¬‡Ì‰Ó‚

Голямото кихотене

The great quinotic 
jumble

Това разбира се е обратна парафраза на популярно
съждение, което често се цитира, но рядко се отс-
тоява.

Един от „проклетите“ въпроси на кукления ни
театър е този за адреса на това изкуство. При масо-
вия отказ на драматичния театър да поставя спек-
такли за деца, кукленият като че ли бе принуден да
се нагърби с още по-голяма отговорност за възпита-
нието (на морал, на вкус, на усет за красивото и въз-
вишеното, за представа за света и т.н.) на малките
зрители. Това определя и сравнително инцидентното
поставяне в кукления ни театър на спектакли за юно-
ши и възрастни.

Подобно рязко деление според адреса на спектакъ-
ла не винаги е било така. То възниква може би при съз-
даването на обществените театри, когато поръчи-
теля има своите изисквания към финансирания от не-
го културен институт. В кризисни времена – а все
по-често си мисля, че непрекъснато дишаме въздуха на
такива времена – детската публика е някак „по-сигур-
на“, по-лесно за организиране. Това допълнително
разтваря ножицата. И накрая, без да изчерпваме при-
чините, дългогодишното пребиваване в подобна си-
туация създава мощни инерционни практики у зрите-
ля. Откакто съществува у нас професионален куклен
театър той апелира главно към детската публика и
това вече е някак „издълбано“ в съзнанието на хора-
та. Зрителят сякаш вече е приел веднъж завинаги, че
кукленият театър е важен за децата, но по никакъв
начин не може да задоволи и неговите очаквания от
досега с изкуството. Колко несправедливо!

Затова идвам с интерес на „Пиеро". Той има ам-
бицията, която другите български куклени фестива-
ли не си поставят – да бъде мощен стимулатор да
се правят в кукления ни театър постановки за въз-
растни. На пръв поглед това изглежда някак само-
целно. То по-скоро иска да покаже или би трябвало
да може да покаже нарастващото самочувствие на
кукленото съсловие, което иска да заяви готовност-
та си да води пълноценен диалог с всички възрасти.
Подобно намерение крие своите немалки рискове.
От една страна то е по-интересно за творците,
отегчени от многократно претворяваните вечни
зайчета, мечета и прочее. Обяснимо е желанието им
да скочат в дълбокото, да се захванат с нещо неп-
равено.

Как се създава художествено-амбициозен продукт,
който сякаш е обречен да няма широката публика на
драматичния театър. Говоря, разбира се, само за ка-
чествените спектакли, защото именно при тях то-
зи въпрос стои драматично. (Некачествените е доб-
ре, че нямат публика.) Например спектакълът „Визу-
ални поеми“ е всеобхватен като адрес. И ние, въз-

растните, му се наслаждавахме, но и децата също го
възприемаха много добре. Тази трупа показа, че е въз-
можно да се направи нещо пълноценно именно защото
създава условия да тържествува кукленото умение.
Насладата идва от внезапната хрумка, от майстор-
ството. Това не е спектакъл на едрия проект, на го-
лямата мисъл. Той, както и много от другите видени
спектакли, беше серия от семпли етюди, разпознавае-
ми ситуации и персонажи, очаквани перипетии. По-
добни спектакли разчитат на простодушните си и
лаконични послания, те са изразителни, мили, добро-
намерени, спокойни. Те будят симпатия и удивление
пред уменията на изпълнителите. В тях се изстисква
всичко, което може да се обиграе от простичките
сюжети, от импровизираните кукли на четливите
персонажи. Те непретенциозно доказват овладени раз-
лични куклени техники, показват възможностите на
този театър, настройват те лирично. Те не могат
и не целят да „преобърнат“ душата ти, дори да се по-
ровят в нея. Такива бяха и „На ръба“, и „Блус, блус“,
и „Творчество с ръце“.

По-особен е случаят, именно „случаят“ със „Забра-
нена любов“ на Кукления театър от Любляна. Той
има амбицията да ни въведе в голямата митология, да
ни разкаже за герои, които следват сърцата си и съд-
бите си – Пигмалион, Икар, Нарцис, Пасифая… От
двете страни на сцената са поставени чували с изти-
чащ от тях пясък. Сетихте ли се? Това е изтичащо-
то, или (ако искаме да не изпадаме в паника) течащо-
то време… Бавна, небързаща за никъде, впечатляваща
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музика. Самотен е седнал на студеното си легло млад
мъж. Той ще е героят на сюжета Пигмалион. В центъ-
ра на сцената, качен над голям куб с вода, се изправя
друг мъж. Това ще е от сюжета Нарцис. Манипулато-
рите на впечатляващите дървени кукли вършат ра-
ботата си с безизразни лица – като в балета. Паси-
фая гали бика и влиза в конструкцията на крава, за да
стане възможно общуването между тях. Така се поя-
вява Минотавъра. Икар лети с баща си като птица.
По едно време – пада. Всичко е мисловно статична
илюстрация, някакво бавно видение на предсказуема,
банализирана ситуация. Имах усещането, че не присъ-
ствам на спектакъл, а на много прецизна и добре под-
готвена, ефектна презентация на прекрасен и интере-
сен сценографски проект за бъдещ спектакъл. Който
се отлага за друг път…

Точно на другият полюс, но също така невълнува-
що беше представлението на беларуските колеги
„Лодката на отчаянието“. Те искаха да ни разкажат
за цялата сложност и мистичност на живота, за въз-
можността да бъде победена дори смъртта, да ни по-
ведат по пътищата на човешките страсти и изку-
шения. Уважавам усилието им да подхващат подобни
теми, но спектакълът не ми беше интересен.

Интересен поглед към Чехов (през очилата на
Фройд) ни показа в „Мечка“ Теодора Попова и колеги-
те от ДКТ–Търговище. Сред стойки за театрални
костюми се раждат големи кукли, водени от двама
актьори. При това са двама, защото спектакълът иг-
рае ироничния сюжет за раздвояването на личност-
та. Така и двете природи в човека проговорят: и доб-
рото и нежното, и грубото и лошото…

За мен принципно важните спектакли на „Пиеро
2009“ бяха „Голямото кихотене“, „Едип. Празникът
на ослепяването“ и „Нощта преди Рождество“.

Това са многократно вече коментирани спектак-
ли. Много различни, богати на внушения, със само-
битни поетики, взели на въоръжение различни израз-
ни средства и куклени техники. За пореден път Яна
Цанкова се зарече (при награждаването Ӝ), че спира да
прави спектакли. Искам да не е истина, защото кук-
леният ни театър ще загуби, ако се лиши от нейни-
те мъдри постановки. В съзнанието ми „Нощта пре-
ди Рождество“ остава с искреното си простодушие,
с прецизно култивирана си наивност. Яна Цанкова се
връща към корените, към петрушките, към снежни-
те преспи, върху които можеш да изпишеш и смеш-
ните, и красивите, и тъжните, и грозните истории
на човека. Простичкият разказ е трогателен.

Забранена любов

Forbidden love

Мечка

Bear

Яна Цанкова

Yana Tsankova
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– Според „битовата“ логика
Едип за нищо не е виновен – та
той не е знаел! Той да не е Хрис-
тос, та да страда вместо нас?
По друга логика – очевидно по-
висока, но не зная как да я назо-
ва - Едип е твърде горд, смире-
нието му е непознато, той си
мисли, че знае как да живее, че
може да ръководи съдбата си!
Ето затова е наказан – да си
знае мястото… Това може да е
по формулата „Смири се, горди
човеко“, но не е ли някак твърде
жестоко към човека. В какво е
вината на Едип? В какво вие го
обвинявате?

– Въобще не съм склонен да об-
винявам Едип за каквото и да би-
ло. Невъзможността да бъде ви-
дян света такъв, какъвто е, как-
то и невъзможността да бъде да-
вана точна оценка на своето реал-
но положение в него, изобщо е
присъща на всички хора. И аз не
правя изключение и затова не мо-
га да съдя, мога само да премеря
кожата на Едип върху сами себе
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Едип. Празникът на
ослепяването

Oedipus: The Holiday
for Going Blind

си и да се осъдя за собствената
слепота и самомнение, гордост. А
Едип не е наказан, той е белязан
от съдбата, която в края на кра-
ищата го дарява с прозрението.

– Ако кукла е онова, което се
управлява от висши сили, то бо-
говете са кукловодите на хора-
та. Тогава вашият спектакъл е
куклен. А не защото в него се по-
явяват и претрупват сцената
две огромни кукли. В какво е
кукленото на вашия спектакъл?
(Въпреки че при хубавите спек-
такли подобен въпрос е издли-
шен.)

– Във вашия въпрос вече е фор-
мулиран отговорът. Разбира се, че
е куклен, защото в него има бого-
ве.

– Усетих, че актьорите са
много увлечени от работата си
над „Едип“. Може би им е писна-
ло да играят зайчета, мечета и
прасенца. Изведнъж някой апе-
лира и към други обеми, към дру-
ги пластова на възможностите
им. За тях това е било и радо-
стно, и отговорно. Мобилизира-
ло ги е и се вижда колко и каква
енергия са инвестирали в спек-
такъла. Така ли беше или прос-
то много ми се иска да е било
така?

– Мисля, че беше така. Поне е
факт, че повечето от тези акть-
ори се опитваха да ме разбират
от половин дума. Работих без
преводач. Представяте ли си как-
ва жажда са имали да ме разберат,
защото мнозина, особено по-мла-
дите артисти (а те в постанов-
ката бяха болшинство), не знаеха
руски език.

С руския режисьора Руслан Кудашов се запознах в Стара
Загора на премиерата на „Едип. Празникът на ослепяване-
то“. За втори път се видяхме по време на фестивала „Пиеро“
и се уговорихме за кратко интервю. Изпратих му имейл със
своите въпроси и два-три дена по-късно получих неговите от-
говори. Те бяха толкова кратки, сякаш са пращани с телегра-
ми. А въпросите бяха по-дълги от отговорите и работата
ставаше някак неловка – както и да я погледнеш. Съзнавам
го, но не можах да ги съкратя повече, защото се губеше нещо
от лапидарната ясност на руслановите отговори.

Спектакълът имаше не малко несъвършенства, но имаше
и такава енергия, такава устременост към неизвестното,
такава магия на привличането… Той тревожи въображение-
то ти и ти задава въпроси, чиито отговори те затрудня-
ват. След него си някак другояче замислен… Но да не се разп-
ростирам за него, защото вече писах за представлението във
вестник „Култура“ (бр. 32, 25.9.2009, с. 3).

За „Едип. Празникът на ослепяването“ и за „Голямо-
то кихотене“ вече съм писал. Това са завоевания на на-
шия театър. „Голямото кихотене“ – със своята худо-
жествена завършеност и литературна дълбочина. При
„Едип…“ впечатлява продуктивната дързост да се мо-
билизират огромни ресурси за една мащабна идея, реали-
зирането на която е рядко събитие за нашия театър.

По принцип не се наемам да оспорвам решенията
на журито, когато отличава един или друг спектакъл.
Но отпадането на „Едип…“ от наградите, буди недо-

умението ми. Приемам останалите награди, но мисля,
че ненаграждаването на „Едип…“ е пропуск, за който
може само да се съжалява.

***
Да се прави куклен театър за възрастни е трудно

и неблагодарно. Искат се кураж и планирани лишения.
Но въпреки това си струва да се опитва. Просто си
струва. При това рецептата е само една: да ги пра-
вим като за децата, но още по-добре…


