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Не за първи път влизам в „библиотечната бърло-
га“ на Валери Петров. Не за първи път чувам как
изскърцва вратичката на спретнатия му двор, разпо-
ложен на тихата улица „Елин Пелин“ № 8. Седем
крачки наляво и три нагоре, към стълбите, където ус-
михнат ме чака той. „Заповядайте, влезте...“, казва и
тръгва бавно по дъсчената, вита вътрешна стълба
към малкия уютен хол – точно до кабинета, който с
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Едничкото нещо, което желая,
е ръка на приятел със шпага на края!
Из Честна мускетарска на Валери Петров

шеговита ирония някога, много отдавна, е нарекъл
„моята библиотечна бърлога“. Този път обаче е раз-
лично.

Оглеждам се бегло. Същата картина над креслото.
Същата маса, същото канапе. Само книгите на маса-
та са други. Най-отгоре чета: „Призракът излиза“,
Филип Рот. Докато разговаряме през следващите 4
часа, забелязвам, че се е смалил. Неусетно започвам да
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си спомням първата ни среща отпреди 25 години в
детската градина, когато дойде да ни чете „Палечко“.
Как след това гледах като омагьосано дете „Копче за
сън“, как влязох с разтуптяно детско сърце за първи
път в същата тази приказна къщурка на „Елин Пелин“
преди 16 години, как... Всеки от нас пази в чекмедже-
то със спомени своите срещи с Валери Петров. Зато-
ва е невъзможно да се мисли и говори за голямата му
драматургия за деца, без романтичната окраска на
чистия детски поглед.

Когато миналата година, горе-долу по същото вре-
ме се видях с него, за да уточним въпросите около ма-
териала, който подготвях за респектиращия му 90-го-
дишен юбилей, стана дума и за куклените пиеси – ед-
на от най-болезнените и слабо дискутирани напос-
ледък теми в съвременната история на българския те-
атър. Той с нестихващо любопитство ме разпитва-
ше за съвременните куклени пиеси: кой ги пише, кой
ги поставя, на кои сцени. Отлично си спомням, че по-
добен разговор няколко пъти сме водили и с Леда Ми-
лева, само че нейните въпроси логично бяха свързани
повече с Дома на детската книга (където бях редак-
тор 5 години, през които наблюдавах безпомощно и
отблизо как загива една важна институция, изоставе-
на като ненужен рудимент от близкото минало) и,
разбира се, с новите поети на стихотворения за деца
(като тук под „нови“ дори не се има предвид млади,
за съжаление). Трудно ми беше да отговарям на тол-
кова конкретни въпроси, чиито отговор всъщност
се изчерпва с няколко имена, събиращи се като износе-
на ръкавичка на пръстите на едната ръка.

Каквото и да се каже днес за драматургичното
наследство на Валери Петров, а също и за вълшебни-
те му сценарии на детски филми, сред които на пър-
во място по навик слагаме „Йо-хо-хо“, винаги има риск
да прозвучи кухо като клише. Сигурно е едно – мяс-
тото, което великолепните му произведения за деца
заемат, от съвременна гледна точка е абсолютно не-
оспоримо. А мястото на наследниците му в драма-
тургичния жанр все още странно пустее. Защо?

„Копче за сън“, „Пук!“, „Честна мускетарска“, „Ме-
ко казано“, „Бяла приказка“, „В лунната стая“. От те-
атроведска гледна точка тези заглавия отдавна вече
са част от вечно живата съкровищница на най-добро-

то, написано за деца, в историята българския театър.
Но, субективно погледнато, те са все още свежи в па-
метта на онова любопитно дете, което за първи
път някога тъкмо чрез тях се е срещнало с магията
на театралното изкуство. Много по-късно започнах
да ги гледам със същата откровена симпатия, но и
критично. С повече съмнения към режисурата на не-
говите образи.

Но има и ред щастливи изключения с по-скорошна
дата.

При едно от журиранията през последните 10 го-
дини на международния фестивал на спектакли за де-
ца „Вълшебната завеса“ веднага ми направи впечатле-
ние силно поетичният „Пук!“ на Валентин Владими-
ров в Кукления театър в Търговище (въпреки че та-
ка и не го наградихме). „Бяла приказка“ безспорно бе ед-
на от най-нежните постановки на проф. Атанас Ил-
ков в Столичния куклен театър. Забавното „Копче
за сън“ на Иван Урумов в Младежкия театър е разгър-
нато като модерна и неочаквана версия на познатия
ни сюжет, докосваща едновременно днешните деца и
техните вечно разсеяни родители. „Честна мускета-
рска“ на Петър Пашов (Младежки театър) е спек-
такъл с дългогодишен сценичен живот, който предиз-
виква публиката едновременно да се смее и плаче, за-
разена от нестихващата обич на актьорите към кук-
лите и към неостаряващата романтика на пиесата.

И днес публиката от театрални специалисти,
практици и обикновени ценители, копнее за силни из-
живявания като онова, когато и след падането на за-
весата в главите ни продължава да звучи ехото от
далечния звук на меланхолния тромпет на Санберна-
рското куче от „Меко казано“. Докато зрителят пъ-
тува по прашните улици към дома си тъжно развесе-
лен, за кратко щастлив и красиво умислен – като след
истински щедър и не съвсем „детски“ спектакъл, вдъх-
новен от нежната драматургия за отказващи да по-
раснат деца.

Столичният кук-
лен театър чества
юбилея на Валери
Петров.
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