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ни аспекти от човешките екзистенции – суета, лю-
бов, омраза. Аспекти от реалността, които примесе-
ни с фикцията, успяват да бъдат крайно комични и
забавни.

Като метроном авторката прелива от сатира
към гротеска. От фикция към реалност и обратно.
Усеща се една средновековна романтичност, но ро-
мантичност за по-добър, изпълнен с доброта и надеж-
да свят, за хора, изпълващи го с обичта в душите си.

Такива вълшебни приказки с нотка на реализъм са
и пиесите „Торбата на злото джудже“, „Най-после ще
има бал“ и „Крадецът на сънища“. Написани в стила
на класическата приказка, позната ни от Братя Грим
и Андерсен, те очертават свят на магии и фикцио-

нални персонажи, които са пробождани от омраза, ле-
тящи от любов и свиващи се от завист. Чудеса и не-
реални ситуации, които завършват с „happy end“.

Героите, топосите и събитията в тези пиеси са
ирационални и фантастични. Сякаш с перо писател-
ката ги е изваждала от въображението си и полагала
на белия лист. После е допълвала всичко това с прек-
расен език и лексикално богатство от различни „подп-
равки“, като за черешка върху тортата на крайния
продукт е използвала цялата си присъща (поне от пи-
есите личи) артистичност, като ги прави възможни
за трансформация на различни вкусове и театрални
естетики.

Снопчето от въпроси беше:
– Има ли разлика между понятията пиеса за

деца и куклена пиеса за деца? Ако има, в какво е?
Тоест пиесите ти, Лиляна, могат ли да се игра-
ят и в драматичните театри? Акцентът в та-
зи драматургия е върху кукленото (каквото и да
значи това!) или върху детското? Или подобни
въпроси са чиста схоластика?

Снопчето отговори е лаконично:
– Когато преди 20 години започвах да пиша пи-

еси за деца, вярвах, че съществува отделен жанр -
куклена пиеса. Но колкото по-дълбоко навлизах в
театъра, толкова по-силнa ставаше увереността
ми, че този жанр се създава не на авторското бю-
ро, а… на сцената. Дали Шекспир е писал куклени
пиеси? Или Йонеско? Или Бекет? Въпреки това не
рядко гледаме куклени постановки на „Хамлет“ и
„Макбет“, на „Кралят умира“ или на „В очакване на
Годо“.

Написах няколко чисто куклени – според мен –
пиеси. Но когато видях „Зеленият пътник“ или
„Мое - не мое“ в чисто актьорски изпълнения, без
нито една кукла, окончателно се убедих, че поняти-
ето „куклено“ се отнася предимно към театъра, не
към драматургията. Така да бъде.

Към отговорите имаше и кратко писъмце:
Стискай палци за „Зеленият пътeшественик“

във Варшава (премиерата е на 20 ноември т.г.). На
16 ноември Христина Арсенова ще дойде с „Данте-
ли и бродерии“ (няма ги в томчето) от Бургас в
Познан на фестивала на съвременните пиеси за деца.
Видях снимки от премиерата – изглежда чудесно!
Лиляна Бардийевска.
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Лиляна Бардийевска и Христина Арсенова в Стара Загора
Liliana Bardijewska and Hristina Arsenova in Stara Zagora


