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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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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…


