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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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нужната разгласа на такова важно събитие не е добре
уредена, то тогава гостуването се превръща наисти-
на само в „превоз" и срещата между зрител и изкуст-
во не може да се състои и не се състоява.

Сега за „преноса“.1 Проф. Славчо Маленов, който
е и автор на драматизацията, за пореден път доказа
своята разностранна творческа натура. Той взима ав-
тентичната хърватска устна приказка „Малката са-
мовила“, която, записана в Хърватия, се простира на
две страници. Тук се състои първият пренос – от
устното народно творчество да се премине в голя-
мото изкуство чрез писменото слово.

Преведена е от Маленов от хърватски на българс-
ки език. Тук се състои вторият пренос – да се попу-
ляризира изкуството на малката култура, преминала
в голямата култура на хърватският народ и чрез пре-
вода да навлезе в полето на българската голяма култу-
ра.2

Сл. Маленов не се уморява да изг-
ражда върху основата на народни
или авторски текстове(приказки,
легенди и други) и да създава драма-
тургия, която носи белезите на яр-
ко авторско професионално знание и
познание, както на спецификата на
кукления театър, така и на инстру-
ментариума, който да помага и изг-
ражда тази драматургия – качестве-
на и художествена (нека не се сраму-
ваме от това определение, което
съдържа в себе си знака за изкуство
и познанието на законите на истин-
но красивото, което не е сладника-
вата красивост).

При създаването на драматур-
гичния текст Маленов е извършил
няколко преноса. От двете страни-
ци записан и преведен текст, той е
взел мотивите за досега на човека с
и стремежа му към духовното, въз-
вишеното и ирационалното; за от-
говорността на индивида към всич-
ко по-висшестоящо и духовно от
него, което веднаж постигнато –
макар и невидимо – е необходимо да
се пази, така че да няма и чертица
отклонение от постигнатото. То
може само да се развива, поддържа и пази. Всяка крач-
ка встрани е пагубна за героя. Във всички вълшебни
приказки тези мотиви присъстват почти винаги
задължително. Особено, когато става въпрос за съще-
ства, които не са от този свят, а от света на ира-
ционалното, вълшебното.3

Имах възможността да се запозная както с прево-
да на приказката, направен от Маленов, така и със са-
мия му драматургичен текст. Спокойно мога да
твърдя, че от преноса авторът е преминал към
приноса. Създадената от него пиеса включва нови ге-
рои, ситуации и взаимоотношения, които превръ-
щат текста му в самостоятелно драматургично
произведение. Героите от приказките не носят осо-

бено голяма психология. Те се задоволяват с последо-
вателността от действията, които накрая превръ-
щат глупака в умник и т.н. Разбира се това превръ-
щане става обикновено с помощта на вълшебни пер-
сонажи или вещи.4

Сл. Маленов не само е въвел нови персонажи, ситу-
ации – близки до многообразните сегменти при въл-
шебните приказки, но е оформил и различните психо-
логически портрети на героите си. Финалът носи ед-
на доста християнска гледна точка за силата на пока-
янието и изкуплението, което в никакъв случай не
превръща завършека в нещо със сладникаво сантимен-
тален привкус. Напротив, с тези въведени нови ду-
ховни стойности той обогатява и възможността на
зрителя да търси и в живота една по-креативна и на-
деждна линия на поведение. Това важи особено много
за детския зрител. Липсва фаталното завършване на

историята с невъзможността да се
корегира и поправи провиненият ге-
рой. От така преведената приказка
остава едно изречение за хорцето,
което изиграват момите, за да се
харесат на героя и да избере една от
тях за своя съпруга. Бих искала да
отбележа още един принос на проф.
Сл. Маленов: желанието и все по-раз-
виващото му се умение да препода-
ва на своите студенти – настоящи
и бъдещи режисьори да придобиват
още една професия – тази на кукле-
ния драматург. Особено ценно е то-
ва, че те усвояват другата своя
професия още докато учат и успо-
редно с това и умението да
надстрояват над драматургичния
текст тяхната постановка – уме-
ние, което те постепенно и успеш-
но овладяват. Това ясно личеше при
наскоро проведения успешен държа-
вен изпит по режисура на негов сту-
дент.

Приносите на Сл. Маленов като
режисьор са безпорни. Той поставя
спектакъла „Малката самовила“ на
сцената на Стара Загора, след като
вече го е правил на сцената на Каза-
лище лутака в Сплит (2007). Не съм

гледала първият спектакъл, но вторият – Старозаго-
рският, е направен така, като че ли е за първи път.
Не се усеща прехвърляне (нещо, което през години-
те става практика на мнозина режисьори), а ав-
тентично новосътворение, което далеч надхвърля
текста. А текстът на Маленов, както вече посочих
по-горе е на професионално ниво и е художествен. Ре-
жисьорското, сценографското, музикалното решение
и това на куклите е свързано органично, взаимно мо-
тивирано и дава възможности за образостроене на
много нива. Порастването на Малката самовила пред
очите на зрителите в Голяма самовила от любовта
на принца, различните сегменти на декора, които
превръщат сцената ту в природа, ту в дворец, ту в

Бележки
1 За преноса по-
подробно вж. Вла-
дова, Елена. Текс-
тове за куклен те-
атър в България
от модерността
до 90-те години на
ХХ век. С., 2008.
2 Вж. по-подробно
Бърк, Питър. На-
родната култура в
зората на модерна
Европа. „Кралица
Маб", С., 1997.
3 Вж. по-подробно
В. Проп, М. Елиа-
де, К. Г. Юнг.
4 Вж. по-подробно
при посочените
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поляна, ту в Старата липа и всички те в един неп-
рекъснато развиващ се кръг на повтаряемост и при-
добиване на ново ниво и равнище. Актьорите верно
следват начертаното от екипа направление, като ос-
вен своята младост, те донасят и се сливат с профе-
сионализма на екипа, който ги води към цялост, един-
ност и индивидуални постижения.

В тази цялостост и хармоничност на отделните
компоненти е и ключът към развитието и развиване-
то както на кукленото изкуство, така и на куклени-
те трупи и театри. Ако директорът на един те-
атър ти каже: „Ела. Направи ми едно спектакълче за
десетина дни. Ето ти малко парици...“ И режисьорът
се подведе. Такова отношение твърде бързо ще дове-
де и театъра, и режисьора-гастрольор (а и не само

гастрольора), и самото ни куклено изкуство отново
на дъното, където беше тръгнало през 90-те години
на ХХ век и където владее неизкуството, дори не-
личните интереси, защото шепата парици бързо
свършват и вече няма да има откъде да се взимат.

Старозагорският куклен театър през последните
години решително се стреми да се превърне в един
от постоянните центрове за развитие на куклено-
то изкуство у нас, което влияе ползотворно въоб-
ще на кукленото изкуство в света.

Постановката, която успях да гледам в София, на
сцената на Столичния куклен театър ми дава надеж-
да, че наистина Стара Загора се превръща в терен за
експерименти и висока проба изкуство.

Постановката на Магдалена
Митева „Приказка за рибаря и
златната рибка“ по приказката на
А. С. Пушкин с трупата на Види-
нския куклен театър отново дока-
за, че срещите с този творец ви-
наги протичат на интригуващи
места, сред неочаквани решения и
начини на осъществяването им.
Харесвам вълнението, което
струи от постановките на Магда-
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лена Митева, начинът, по който
въодушевява екипа, с който рабо-
ти и зрителите, които изберат
да погледнат на познатите теми
и сюжети със свежестта на ней-
ния творчески поглед.

„Приказка за рибаря и златна-
та рибка“ – драматизация, режису-
ра и сценография на Магдалена Ми-
тева – е уникална театрална игра
на ластици и ултравиолет, които

създават постановка, чиято визия
напомня анимационен филм.
Действието се развива на фона на
фонограма на авторска музика на
Климент Калев и Владимир Кова-
чев, специално написана в стила на
руските народни песни с включени
балалайка и други фолклорни
инструменти. Без текст и репли-
ки езикът на спектакъла е съобра-
зен с детската сетивност, търси
и намира изображението на детс-
ката рисунка, за да подхранва въоб-
ражението, представяйки случва-
щото се с много чувство за хумор,
визуални трансформации – сякаш
всичко, което въображението мо-
же да роди се случва в тази поста-
новка. Изграждането на сюжета се
ражда от рибарската мрежа. От
нея действието се заплита, изпли-
та, наплита и разплита буквално
пред очите ни, отделните нишки
рисуват различните сцени, образи,
връщат се пак в мрежа и след миг
са море, рибарска колиба, лодка, ос-
новните персонажи... В началото
картината е максимално опросте-
на, сцената е сякаш „празна", като
с течение на сценичното действие
(нарастване на алчността и жела-
нията на бабата) се обогатява и
насища с повече детайли.

Екипът от актьори – Краси-
мир Колев, Минка Сурдулова, Олег
Еличов, Аделина Илиева, Анатолия
Стефанова се стреми (и го пости-
га!) към занимателно и забавно те-


