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Ще се опитам да подложа на
анализ или по-точно да огледам
още веднъж някой от познатите
ми пиеси на Лиляна Бардийевска.
Претекстът за този размисъл ми
дава издадения в края на 2008 г.
сборник с избраните пиеси за деца
и младежи, озаглавен „Зеленият пъ-
тешественик“. По-точно е да се
каже, че става въпрос за второ из-
дание, което неопровержимо сви-
детелства за популярността на
тези текстове, така често поста-
вяни в театрите. Нейните книги
доставят великолепно забавление,
интригуващо интелектуално при-
ключение и затова отдавна заемат
достойно място в домашните
библиотеки на младите читатели.
Техният прочит дава възможност
да открием необятни простран-
ства на въображението и да се
идентифицираме с техните отво-
рени към света, чувствителни и
притежаващи чувство за хумор ге-
рои. Убедена съм, че не само възра-
стните четат нейните книги на
своите деца. Те самите с удовол-
ствие се потапят в разказваните
истории.

Какво важно и интересно нами-
рат читатели и зрители в пиеси-
те на Лиляна Бардийевска? Със си-
гурност това е много добре разка-
зана история с ясно послание. По-
някога това е история, която про-
тича в отдалечено минало, а сце-
ническия свят е населен с рицари,
княгини, царе, селяни и змейове. Ге-
роите от пиесите „Зад осем пла-
нини“, „Крадецът на сънища“,
„Най-после ще има бал“, „Дантели
и бродерии“, „Торбата на злото
джудже“ са от приказния свят.
Басня означава използване на класи-
чески мотиви като борбата на
смелия рицар със змея; промяната
на царя в селянин и обратното;
балът на който княгинята ще се
запознае с бъдещия си съпруг; поми-
рението на скараните родове бла-
годарение на женитбата на млади-
те; победата на най-малкия брат
Иванчо над злите сили. Млади и
по-възрастни зрители обичат да
гледат известни истории, съби-

тия с белезите на архетипи. Лиля-
на Бардийевска прекрасно го знае и
майсторски жонглира с приказни-
те мотиви. В този свят вплита
обаче и съвременни ситуации, мо-
тивации, емоции, както и разбира-
ем диалог. Борави с дистанция,
ирония, контраст. В пиесата "Зад
осем планини“ със змея смело се
разправя царската дъщеря, а преоб-
лечения като мома царски син по-
беждава звяра от съседната държа-
ва. Доста нетипични са избрани-
ците на княгините в пиесата
„Най-после ще има бал“: Пришъ-
лецът – археолог и изкуствовед,

Нашественикът и Спасителят.
Изглежда, че княгините от съвре-
менните басни на Бардийевска уме-
ят много добре да управляват съд-
бата си. Приличат на съвременни-
те момичета – дръзки, независими,
но винаги копнеещи за истинска
любов. Любовта винаги побежда-
ва, защото класическата приказка
по правило има щастлив край: доб-
рото побеждава злото. По този
начин доволния зрител получава
познатата фабулна схема, съвреме-
нен контекст, хумор и безспорен
етичен кодекс, който да го убеди в
това, че подлостта може да бъде
победена чрез чисти намерения и
искрено сърце. Поне в приказките
е така.

По-различни сценични разкази
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са „Зеленият пътешественик“ и
„Мое – не мое“. Двата текста са
появяват първоначално като кра-
сиво илюстрирани разкази, които
авторката след това дарява на
театъра. Пиесите, в които се
проявява талантът на Бардийевс-
ка като театрален автор, съдър-
жат богат материал за цветно и
разгърнато зрелище, или обратно-
то – за камерно представление.
Докосват важни проблеми и не но-
сят лесни и еднозначни развръзки.

Не е лесно да обичаш сивота-
та, не е лесно да се примириш с
грозотата. Грозничето от пиеса-

та „Мое – не мое“ не само е урод-
ливо, но е и нежелано, и ничие.
Първоначалният възторг на жи-
вотните от красотата на тайн-
ственото яйце и горещите декла-
рации за осиновяване на същество-
то, което предстои да се излюпи
от него, бързо се превръщат в не-
доумение и отказ. Неумелите гри-
жи на Кенгуруто за малкия ще
разкрият у него чувствителност
и безспорните духовни стойнос-
ти. А ако беше останал обикновен
и незабележим, нямаше ли да заслу-
жи любов?

Не е важна красотата 
и на клюна - дължината!
Щом му е добро сърцето,
туй му стига на детето!
Във времената, в които непре-

Лиляна Бардийевска
и Свила Величкова
в Стара Загора

Liliana Bardijewska
and Svila Velichkova
in Stara Zagora
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Има моменти в живота, в които се чувстваш
щастлив да преживееш нещо изключително.
Чувстваш, че си навлязъл в едно по-високо ниво на
съзнанието, в еуфория. Това ми се случи в Пловдив по
време на „Двама са малко, трима са много“ – фести-
вал на малките кукленотеатрални форми. „Аз, Душа-
та" на дуета Тодоров/Минчева прави това определе-
ние неуместно, дори абсурдно. Петър Тодоров напис-
ва и режисира пиесата на базата на личен опит, а Де-
сислава Минчева я съпреживява по такъв изумителен
начин, че след края на представлението публиката се
пръска от 15-минутни овации.

Тодоров и Минчева се срещат в театралната ака-
демия в София. (Бел. прев. – Десислава Минчева завършва
„Актьорско майсторство за куклен театър“при проф. Атанас
Илков, а Петър Тодоров „Режисура за куклен театър“ при
проф. Юлия Огнянова.) Те експериментират с формите, с
материали и звуци, разрушават традиционните теат-
рални закони. Накратко, двойна комета в звездния
свят на театъра. Те са основатели на Център за изку-
ства „За Родопите“ в родопското село Бостина. Два-
мата работят и с Родопския драматичен театър в
Смолян. В предишно издание те сътвориха фурор с „Ко-
кошка с брошка“, изключително смешно представление
за една ужасена кокошка, която снася бонбон вместо яй-
це и след безуспешни консултации с патката, доктора
и царя решава, че няма нищо лошо в това да направиш
нещо по-необичайно. Спектакълът спечели I награда на
холандското жури на фестивала през 2006. („Кокошка с
брошка“ ще бъде представена на 28 юни по време на
Международния куклен фестивал в Дордрехт.)

„Аз, душата“ е крачка напред, защото отива много
по-надълбоко от това да е просто смешно. Представ-
лението се разполага на ръба между живота и смъртта
и драматизира избора между егоизма и алтруизма. Пие-
сата започва с гръмотевичната „Стабат Матер“ на
Перголези. Помислих си, че това е много рисков
старт, защото как е възможно да надминеш такова

поразително начало? Но страхът ми се оказа безпоч-
вен. Перголези е изместен от шум от улични звуци.
Затваря се врата, някой ходи по улицата, чува се шум
от движещи се коли. Изведнъж внезапни спирачки,
свистящи коли, удар, пръскащи се стъкла, тишина.
През цялото време на тъмната сцена блуждае светлин-
ка, и отново чуваш „Стабат Матер“. Осъзнаваш, че се
е случил сериозен инцидент. Десислава изплува от мра-
ка, въртяща се в ослепително бяла кринолинена рокля
с копринен воал. Тя носи ненормално висока бяла шап-
ка, на върха на която има малко корабче. Ръкавите са
й много дълги и скриват ръцете. Тя е почти като жи-
ва статуя – Душата в своя път към последващото.
Тя се движи бавно, после все по-бързо и по-бързо, като
танцуващ дервиш. Ще спре ли някога да се върти?

Върховно преживяване в тунела, случва се инци-
дент – Душата отчаяно търси изход към отвъдно-
то. Мислиш си – това ще свърши зле, как би могло да
се продължи след такъв връх? Все пак тя упорито
продължава. Бог е невъзможно да бъде открит. Има
ли въобще Бог? Душата самотна търси път към сво-
бодата си. Десислава гневно маха дългите си ръкави,
после сваля кринолина, остава по пурпурно прилепна-
ло боди, покрита със скелет от оранжеви ребра. Тя
продължава да се скита, дори стои на главата си ня-
колко минути. Тя трябва да направи своя избор - да
се върне към земния живот, затворена в човешкото
тяло или да продължи напред сама, тотално свобод-
на. Тя е принудена да събере отново останките от
човешкото тяло – оранжеви кости и кокали. Взема
главата му в ръце. После вдъхва отново живот в
мъртвия торс. Тя се заключва обратно в човешкото
тяло и се отказва от безпрепятствената свобода,
която би имала без него. Обяснението Ӝ за този пов-
рат е, че човешкото тяло е толкова трогателно.
Беззащитната плът я кара да почувства милост.
Апотеозът – куклата-човек се въздига от смъртта и
се раздвижва, оживява отново.

менно трябва да бъдеш богат, кра-
сив и известен това послание е
мъдро и ободряващо.

…Лиляна Бардийевска по свой
начин - елегантно и деликатно - до-
косва в пиесите си важни пробле-
ми на съвременния свят. Пише за
необходимостта от толерант-
ност, от чувствителност, от
отвореност към другия човек, как-
то и за красотата на най-обикно-
вените неща, лишени от ефектен
блясък, нещата, които не крещят
- възхищавай ми се!

Лиляна Бардийевска е човек на
театъра. Постоянен рецензент на
куклените спектакли в Полша и

чужбина. Сътрудничи на „Газета
Виборча“, на театралните и лите-
ратурни списания: „Сцена“, „Диа-
лог“, „Театър“, „Куклен театър“.
Познава добре изискванията на
сцената, слабостите й и възмож-
ните опасности. Нейните пиеси
имат много добре построени диа-
лози, прозрачни ситуации, дина-
мично действие, очертан конф-
ликт и интересни герои. Заедно с
възможността да разговарят със
зрителя по съществени въпроси,
пиесите й дават шанса на реализа-
торите им за забавление и игра с
формата. В себе си съдържат запи-
са на хипотетичен спектакъл...

Пиесите на Лиляна Бардийев-
ска се чувстват добре на сцената,
защото тяхната авторка познава,
разбира и обича театъра. Написа-
ни са на прекрасен полски език, иск-
рящ от хумор, деликатно стили-
зиран като архаична приказност,
или на говора на съвременната мла-
деж. Перото на Лиляна Бардийевс-
ка съумява по един мъдър и красив
начин да опише света. Ролята на
театралните творци е да изваят
от пиесите Ӝ необикновени пред-
ставления.
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От полски Барбара Олшевска
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Аз, душата

I, The Soul


