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Струва ли си днес да се говори
за това и то когато става дума за
детска аудитория? Положителни-
ят отговор откривам в три
представления от този сезон на
куклениците от ДКТ–Стара Заго-
ра – „Храбрият оловен войник“ и
„Малката русалка“ по Х. Кр. Андер-
сен и „Малката самовила“ по ста-
рославянска легенда, показани на
гастрол в Софийския куклен те-
атър в средата на месец май.
Актьорите преразказват и разиг-
рават три различни приказки, но
темата за любовта най-силно ги
сродява.В нейното поле отчетли-
во се проявява мотивацията, сти-
мулът и личностното им съучас-
тие в сценичната интерпретация
на разказа и персонажите.Сякаш
човешкият живот може да бъде
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осмислен главно чрез копнежите на
сърцето и истината в общуване-
то между хората – това е най-сил-
ното внушение от показаното на
сцената като визия и актьорско
послание. В някаква степен звучи
банално – в повечето приказки ви-
наги е ставало дума за истинската
любов. В същото време си мисля,
че подсещането за любовта като
път в откриването и опознаване-
то на собствения свят и този на
другите, още повече в днешния
„безчувствен“ живот, опошляван
от лъскави и фалшиви идоли, от
измамни реклами за успех и лесни
удоволствия по агресивен начин,
има смисъл като нормален пример
в приучаването на децата да об-
щуват. „Обичам те!“ – толкова
искрено звучи в илюзията от сце-

ната и толкова жестоко отсъ-
ства в реалността между хората.

Ако трите представления
имат своите допирни точки в
отношението към любовта, те
все пак се различават по своите
художествени стойности и вну-
шения. В основата на всяко от
тях стои драматизиран текст,
явно съобразен с режисьорското
виждане за сценична адаптация. В
„Храбрият оловен войник“ по Ан-
дерсен, режисьорът Валентин Вла-
димиров е вмъкнал приказката в
още една сюжетна история за мал-
кото болно момче Дребосъчето
(Делян Кьосев), което лежи в меди-
цински приют и подобно на еднок-
ракия оловен войник и хартиената
балерина има своята любима, коя-
то вижда от прозореца на болнич-
ната стая и мечтае за любовта й.
Допълнената история се движи в
диалог от Скитника-разказвач
(Станислав Матев), който попада
при него и за да го утешава и спе-
чели за приятел започва да му раз-
казва и да коментира приказката
за храброто поведение на играчка-
та войник, намерена в леглото му.
Разказът по Андерсен се разиграва с
кукли, а прибавеният се играе на
живо от актьорите. Този подход
в голяма степен усложнява сценич-
ното действие и натрупва словес-
ност, която уморява възприятия-
та и преповтаря посланията и по-
уките за храбростта да живееш
живота си пълноценно. Изглежда,
че е съблазнително за актьорите
да играят драматична роля и в
това няма нищо лошо. Но в случая
режисурата ги е подвела към позна-
ти клишета на сценично поведе-
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ние, които не отличават индиви-
дуалните им качества. Включител-
но и образът на Медицинската
сестра (Дарин Петков), поднесен
забавно, с присмех над строгост-
та й и даже с намек за сексуална аг-
ресивност, но в пълно противоре-
чие с адреса към възрастта на пуб-
ликата и решението на останали-
те сценични персонажи. Претова-
рената драматургична основа е
повлияла и сценографското реше-
ние на Ели Цонкова. Помещението
– стая с прозорец, който се изпо-
лзва и за екран на кукловоденето,
натежава със своята статичност
и повтарящи се ходове за премина-
ване на действието от игра с кук-
ли към игра с индивидуално присъ-
ствие. Казано накратко – най-липс-
ващото в „Храбрият оловен вой-
ник“ е избликът на въображение-
то. Не проличава пристраст-
ност, споделен личен мотив в от-
ношението към щастливия в не-
щастието си храбър войник, освен
семпла закачка с най-познати кли-
шета от казармените изпитания
и перипетии. Има монотонно
представление, старателно напра-
вено, добре уплътнено с музиката
на Станимир Иванов и с актьорс-
ка приобщеност, но без изобрета-
телност и неочаквано постиже-
ние.

В „Малката русалка“ (драмати-
зация на Нели Токмакчиева и Дана
Антонова) режисьорът Веселин
Бойдев е заложил малко повече на
играта с куклите и на по-атрак-
тивна сценична визия. И тук воде-

нето на куклите е открито, има
преразказ на сюжета от актьори-
те на живо, но преобладава внуше-
нието на приказната магия, на пле-
няващ въображението свят, в кой-
то куклите заживяват собствен
живот. Това се дължи в голяма
степен на сценографското решение
на Свила Величкова, което образно
пресъздава морския свят на Малка-
та русалка с минимални средства –
една синя и гъвкава серпентина,
движена от актьорите, облечени с
подходящи костюми, за да прили-
чат на водорасли от морското дъ-
но. Освен изведената тема русал-
ката да спечели любовта на прин-
ца, спасен от нея при корабокруше-
ние, като се откаже от пленител-
ния си глас и се пресели в света на
хората с помощта на морската
магьосница, присъства и още една
– за необходимостта от приятел-
ство и близка подкрепа. Тя се про-
чита в образа на бодливата риба
Алекс (едно модерно име днес), въ-
веден в драматизацията като съ-
бирателен образ на сестрите и ба-
бата, които съветват и напът-
стват Малката русалка, според
приказката. Алекс (Десислава Илче-
ва) е приятелят, който разбира
неспокойната й душа и я подкрепя
в мечтите й да опознае човешкия
свят и чувства. По пътя на само-
жертви, поискани от всемогъщата
магьосница (Ана Дюлгерова), Малка-
та русалка преследва желанията си
и умира като се превръща в пяна,
но несподелената й любов достига
до ушите на принца от света на

хората. В нежната музика на една
морска черупка той припознава ис-
тинското чувство, споделено чрез
общуването на техните души.
Колко е хубаво да обичаш и да бъ-
деш обичан – това е щастливият
финал на представлението, по-
твърден и в танца на превърнати-
те в хора Принца (Делян Кьосев) и
Малката Русалка (Елица Стояно-
ва). За убедителното въздействие
на спектакъла допринася и музика-
та на Петър Цанков, която не е
илюстративна, а подсилва образ-
ното внушение на куклите с ня-
каква своеобразна нежност и фи-
нес, каквато излъчват и самите
те.

„Малката самовила“ в драмати-
зацията и режисурата на проф.
Славчо Маленов в най-представи-
телен вид показва лицето и въз-
можностите на трупата. И при-
чините за това са няколко. Много
добре обмислената с драматични
ситуации и конфликтни сблъсъци
текстова основа, според правила-
та на класическата сюжетна схе-
ма. Повече диалог, отколкото пре-
разказ, подплатен и с подтекст
от философски характер, позволя-
ващ биографичност на персонажи-
те. Оттук нататък – подробно
разчетена и ясно подредена режись-
орска партитура в композицията
и игровото действие на спектакъ-
ла. На пръв поглед – това са еле-
ментарните изисквания за профе-
сионална изява, но колко често не
ги срещаме в убедително един-
ство, макар и при добри намере-
ния. От сцената „Малката самови-
ла“ се преражда в лиричен преразказ
за красивата любов между самови-
лата, създание дошло от видения-
та на лунната светлина и младия
Княз, който се влюбва и оженва за
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нея , приел единственото й усло-
вие да обича само нея. Той не спаз-
ва обещанието и минава дълъг път
на изпитания, за да я върне от све-
та на тъгата и безпътицата, в
който тя изчезва. Това му струва
всичко, което е притежавал до
този момент – власт, сила и мла-
дост. Любовта се оказва най-скъ-
пото и ценно притежание за Кня-
за, а малката Самовила – в доказа-
телство за истинската и вярна
любов. Лириката на представлени-
ето идва от добрата актьорска
интерпретация на приказните
персонажи, съсредоточена главно в
умелото водене на куклите и ожи-
вяването на техните образи. С
мярката и средствата на познат
стил, но с истинска отдаденост

впечатляват изпълненията на
Княза (Станислав Матев) и Малка-
та Самовила и Старата липа (Ана
Дюлгерова). С по-развихрена фан-
тазия и актьорски акценти на
ироничност към пресъздаваните
образи на Джуджето и Лабиринта
(Делян Кьосев) и Червенокосата и
Говорещата врата (Елица Стоя-
нова) показват майсторство в
още по-висока степен и обогатя-
ват с играта си сценичните вну-
шения. Успешното представяне на
„Малката самовила“ е улеснено от
куклите на Силва Бъчварова и сце-
нографията на Васил Рокоманов.
Тя е концентрирана в определен
кръг – гора с център старата липа
от разглобяеми дървени плоскости
като напречно разрязан на тънки

парчета ствол, от който се офор-
мят в процеса на действието раз-
лични игрови пространства. И му-
зиката на Владимир Джамбазов е в
полето на определената роля да
маркира тематични акценти с пес-
ни, които въвеждат или затвъ-
рждават някоя от основните поу-
ки. Силата, постижението на
„Малката самовила“ се крие в точ-
но намерената мярка между наме-
рение и реализация, в спойката
между отделните елементи и в яс-
нотата на посланията към публи-
ката. Да, спектакъл като по кни-
га, но в здравите ръце на майсто-
рството и професионализма. И
накрая, и аз искам да ви кажа: „Оби-
чам ви!“

На 15, 16, 17 май 2009 година, в София, на сцената
на СКТ, ДКТ-Стара Загора представи три свои спек-
такъла: „Храбрият оловен войник“, „Малката русалка“
и „Малката самовила“.

За съжаление не бях информирана навреме и пропус-
нах първите два спектакъла, но за моя радост успях
отново да се срещна с творчеството на проф. Слав-
чо Маленов и станалите отдавна с него творчески
тандем художниците проф. д-р Васил Рокоманов и не-
говата съпруга Силва Бъчварова, и композитора Вла-
димир Джамбазов. В спектакъла участваха и младите,
талантливи актьори: Елица Стоянова, Ана Дюлгеро-
ва, Делян Кьосев, Станислав Матев. Според програма-
та всички те (заедно с Десислава Илчева и Дарин
Петков) се изявяват и в другите два спектакъла.

Тази радостна и творческа среща с талантливата
трупа на Старозагорския куклен театър, нейните
гости и ние, софийската публика – всичко това ме
провокира да поставя отново някои проблеми, кои-
то и в днешното време са актуални.

Първо – за „превоза“. Все по-необходима и отно-
во утвърждаващата се практика е куклените теат-
ри, трупи, сдружения да пътуват и да „превозват"
своята продукция не само на техните постоянни сце-
ни (ако имат такива), но и на други места у нас и в
чужбина. Но сега „превозът“ е доста по-труден, ако
няма достатъчно средства за това (било държавни
или от спонсорство). От програмата за спектакли-
те (подготвена специално за това турне), която
Старозагорският театър предоставяше на своите
зрители, личеше, че гостуването му в София е от го-
лямо значение за театъра. Тя беше дизайнерски офор-
мена с вкус, който спокойно може да се конкурира и
в европейското пространство в сферата на куклено-
то изкуство. Отпечатана отлично и съдържаща дос-
татъчно информация диплянката за трите спектакъ-
ла достойно представяше, като визитна картичка,
лицето на театъра, с което зрителят може да се
срещне „на живо“. Струва ми се, че при такъв род пъ-
тувания е необходимо добре да се подготви и добре
да се организирана рекламата и поканването на раз-
лични творчески личности и състави, които да мо-
гат да видят спектаклите. Тези явно важни среща на
софийската публика с творчеството на даден те-
атър, въобще на театрите от по-големите и от по-
малките градове на страната ни и от чужбина, поне
на този етап не са достатъчно добре организирани
както от домакините, така и от гостуващите. Ако
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