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Стоя вкъщи и гледам отб-
лясъците на запалените свещи
върху двете кукли, които наско-
ро донесох от Индонезия. Те
хвърлят своите сенки по стени-
те и сякаш оживяват. Едната е
ваянг кулит кукла на Вишну, а дру-
гата – ваянг голек кукла на Батара
Гуру (Върховния Учител). И две-
те изобразяват Висши Богове. Те
не са купени от магазин за турис-
ти, а са излезли от ателиетата
на двама от най-големите майс-
тори на кукли в Индонезия.

Поверието е, че добрите
майстори на кукли влагат в сво-
ите творения душа и техните
кукли носят живот, енергия и си-
ла, подобно на италианския Май-
стор Джепето, издялал от дърво
своя Пинокио. Казаха ми, че не е
добре вкъщи да държиш кукла на
лошия многоглав Рвана, който е
от рода на канибалите ракшаса,
нито пък маска на вещицата
Рангда. Затова моите кукли са на
добри герои Богове. Майсторите
ми ги дадоха с думите: „Носи ги
в България, за щастие и късмет.
Боговете помагат!“

Ваянг на индонезийски бахаса
означава едновременно и „кукла“
и „сянка“. Всички видове куклен
театър се наричат ваянг: ваянг бе-
бер, ваянг кулит, ваянг клитик, ваянг
голек, ваянг садат, ваянг ваю.

По принцип всеки театър в
Индонезия, независимо от жанра
е ваянг. В основата си той е ре-
лигиозен, като се смята, че акть-
орите и техните кукли осъщест-
вяват вертикална връзка между
земното и небесното, хората и
боговете. Театърът с актьори се
нарича ваянг оранг (хора кук-
ли/сенки), а не орангутани, както
се пошегува един майстор на ва-
янг голек или ваянг вонг (на явайс-
ки). В този смисъл е изключител-
но трудно да се разграничат ин-
донезийските театрални жанро-
ве на „куклени“ и „некуклени“, до-
колкото актьорите в своите

костюми, движения, маски или
мимика (изграждаща серия от мас-
ки), приличат на големи кукли в
жанровете топенг (театър на
маските), легонг (женски танц), ба-
рис тунгал (танц на война), баронг
(танц в костюм на чудовище, но-
сен от двама мъже) и пр. Те са
кукли сенки, свързващи нашия с
отвъдния свят.

Ваянг кулит (буквално кожена
кукла/сянка) е най-разпростране-
ният традиционен жанр в Индо-
незия. Предполага се, че първите
куклени театри датират от I
век от н.е. и са играни в дворци-
те, но най-ранните свидетел-
ства са едва от Х век.

Това е театър на сенките и
се играе зад параван, оригинално
на газена лампа, сложена на пода,
макар днес по-често да се ползва
горно електрическо осветление.

Куклите се изработват от
биволска кожа и са монтирани
върху бамбукови пръчки, или в
по-специални случаи върху кост
от биволски рога или от черупка
на костенурка. За ръцете също са
прикачени пръчки кемпурит. Ин-
тересно е, че пред белезникавия
екран куклите се виждат като
сиво-черни, а всъщност са изклю-
чително красиви, изрисувани в
пъстри цветове и кунтурите
понякога са очертани със златна
боя. Целите са надупчени, за да
може светлината да минава през
тях. Размерите им варират от
25 до 75 см.

Имах случай на една церемо-
ния на Бали да видя вянг кулит
представление без параван на
дневна светлина, където се виж-
даше пищната прелест на сами-
те кукли. Не успях да попитам
дали това е нормална практика
или е по изключение.

Традиционно представление-
то е дълго. Играе се нощем меж-
ду 21.00 и 4.00 сутринта. Аз гле-
дах две кратки версии за турис-
ти в рамките на час, час и поло-

вина. Второто беше в културно-
историческия музей „Сонобу-
дойо“ в Йогиа, Ява, където има и
работилница за кукли. Главният
майстор с радост ми съобщи, че
за тази година са получили добра
сума от правителството за из-
работването на голямо количе-
ство от скъпите кукли, една от
които се прави няколко седмици
от няколко човека. Понякога мо-
же да отнеме и няколко месеца,
дори година. Куклите се изрязват
по модели, после майстор ги наду-
пчва с различни инструменти.
След това се рисуват на няколко
етапа и накрая се прикрепят
пръчките. В едно представление
участват от 100 до 200 кукли, но
има дворцови колекции от по
500.

Трудното изкуство на ваянг
кулит се учи от невръстна въз-
раст. То изисква изключителни
умения от единствения изпълни-
тел даланг, който задължително
е мъж. Понякога той може да има

Ваянг кулит на
Вишну (вдясно) и
ваянг голек на Бата-
ра Гуру (вляво).
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до двама помощници. Далангът е
едновременно драматург, проду-
цент, разказвач, кукловод, дири-
гент на гамелана – оркестъра,
който свири на живо по време на
спектакъла. Има и певци (певи-
ци). Далангът застава в поза ло-
тос в средата зад паравана. Той се
счита за човек със свръхестест-
вени качества и изцелител, кой-
то свързва хора, богове и духове.
Отляво на актьора се намира
дървен сандък с куклите, откъде-
то той ги вади и разиграва. Част
от тях стоят забучени на пос-
тавки зад паравана и се виждат
като сенки или са встрани от не-
го, видими за публиката в цялата
си пъстрота. Зрителите могат
да седят както отпред, така и
отзад, и да се местят по време
на представлението. Казаха ми,
че жените в мюсюлманска Ява,
където традиционно антропомо-

рфните изображения на Бог и бо-
жиите творения са забранени,
могат да гледат само сенките
пред паравана, но аз се движех из
цялата зала и дори снимах без ни-
кой да ми направи забележка. На
всички представления снимането
дори със светкавица беше разре-
шено, ако си платиш 2-3 евро
допълнително, за което ти изда-
ват специален билет.

Изпълнителят е изключител-
но концентриран и като че ли е
изпаднал в особено състояние на
транс, без да обръща внимание на
непрекъснато движещите се зри-
тели и разхождащите се зад него
музиканти от оркестъра. Негова-
та актьорска психотехника и
особено гласовите му умения
трябва да са невероятни, като
някои прочути даланги са вент-
рилоквисти и озвучават едновре-
менно два персонажа. Далангът

умее да имитира девет различни
гласа. Изпълнителят говори, пее,
движи по 2-3 кукли и дирижира га-
мелана чрез почукване по сандъка
с дървено конусче, поставено
между пръстите на десния му
крак. В днешно време има закре-
пен микрофон, в който акть-
орът говори.

За основа на неговите импро-
визации служат историите от
индуския епос „Махабхарата“, „Ра-
маяна“, историческите романси
за Принц Панджи, датиращи от
ХII-ХIII век и популярни в
царствата на източна Ява и Ба-
ли. Традиционно пиесите лакони
(от лаку – вървя, действам, пъту-
ване) обхващат четири цикъла.
Първият е за произхода на света
и живота на боговете, вдъхновен
както от Адипарва, пролога на
„Махабхарата“, така и от древ-
ните индонезийски приказки.

1 и 2. Майстор на
кукли ваянг кулит,
културно-истори-
чески музей, „Соно-
будойо“, Йогиа,
Ява
3. Школа по ваянг
кулит в малкото
селище Опак на
Ява
4. Епизод с кукли
клоуни от семей-
ство Панакаван на
ваянг кулит пред
паравана, култур-
но-исторически му-
зей, „Сонобудойо“,
Йогиа, Ява
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Вторият цикъл се занимава с
раждането на няколко главни ге-
рои от „Рамаяна“, включително
и на многоглавия канибал Равана и
Арджуна Сасра Бау с хиляда ръце,
въплъщение на Бог Вишну. Трети-
ят цикъл от репертоара на ваянг
кулит се основава на „Рамаяна“ и
разказва историята на Рама, кой-
то тръгва да търси жена си Си-
та, отвлечена от чудовищния ги-
гант Равана. Четвъртият цикъл
отново представя епизоди от
„Махабхарата“, а именно истори-
ята на борбата между петте
братя Пандава и стоте братя
Корава, която завършва с епична
битка, продължила 18 дни.

В началото в интродукция се
представят героите, които са
добри и лоши. Добрите персона-
жи стоят отдясно, а злодеите –
отляво на паравана, разделени от
дървото на живота кайон. Да-

лангът изпълнява дълги монолози
на разказвач и пее от време на
време. В същинската част на
представлението сцените са диа-
логични. С различни гласови ха-
рактеристики актьорът озвуча-
ва няколко кукли. Основните
персонажи са богове, принцове,
принцеси, чудовища. Задължител-
ни са и клоуните, които изпълня-
ват изключително важна функ-
ция във ваянг кулит. Те говорят
на злободневни и религиозни те-
ми, шегуват се, бистрят поли-
тиката, философстват. Важно
семейство кукли клоуни е Панака-
ван (от пана – умен и каван –
спътник). Бащата е Семар. Той е
мистериозен герой, който е близ-
нак на Небето и по-голям брат
на Батара Гуру. Гаренг, Петрук,
Топог и Багонг са негови синове.
Тези персонажи не са оригинално
от индуския епос. На Ява, който

е населен изключително с мюсюл-
мани, за разлика от Бали, където
жителите са индуисти, героите
са въведени по-късно, вероятно с
цел да бъдат интегрирани мис-
тични аспекти на исляма в ин-
дуските истории. С тях да-
лангът разиграва нещо като поли-
тическо кабаре. Едни от най-
трудните сцени за изпълнение са
тези на битките между героите.
Пръчките водачи на ръцете кем-
пурит се превръщат в оръжия на
биещите се един срещу друг. Ди-
намиката на действието е изклю-
чителна в тези части от
развръзката на дългото предс-
тавление.

Особена „кукла“ представлява
гунунган (планина) или кайон (го-
ра), известна още като дървото
на живота. Във ветрилообразна
форма, изработена както и при
останалите кукли от биволска

5. Епизод с кукли
клоуни от семей-
ство Панакаван на
ваянг кулит зад па-
равана, културно-
исторически музей,
„Сонобудойо“, Йо-
гиа, Ява
6. Майстор на кук-
ли ваянг кулит с
дървото на живо-
та кайон, култур-
но-исторически му-
зей, „Сонобудойо“,
Йогиа, Ява
7. Кукли Ваянг кли-
тик
8. Майстор на кук-
ли ваянг голек в Бо-
гор
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кожа, са изрисувани лотос, изли-
защ от водата и смокиново дър-
во, свързано с небето. Двете дър-
вета се сливат, свързвайки чети-
рите елемента – огън, въздух, зе-
мя, вода. С кайона се обозначават
началото и краят на представле-
нието, както и смяната между
епизодите. Куклата рядко се ра-
зиграва от даланга. Той я размър-
два само, когато е необходимо да
бъде предадена атмосферата на
представлението в даден мо-
мент. Кайонът стои забучен в
средата на паравана, разделяйки
света на добрите от този на ло-
шите. Понякога има по няколко
кайона, символизиращи цяла гора.

Освен кайона през екрана може
да преминат и други неантропо-
морфни сенки на животни – коне,
слонове, както и на колела, коли,
мотопеди, самолети.

Друг традиционен жанр, съв-
сем подобен на ваянг кулит е ваянг
клитик (името е ономатопея от
звука клитик-клитик, който се чу-
ва при воденето им от даланга).
Това е отново театър на сенки-
те, само че куклите са от дърво
и в по-малките размери от тези
на ваянг кулит. Те са плоски и съ-
що симетрично изрисувани в раз-
лични цветове от двете страни.
Сюжетите обикновено са по из-
вестни индонезийски приказки за
крале, принцове, принцеси и бит-
ки. Представленията с тези кук-
ли стават все по-голяма рядкост.
Изработката им е скъпа, а лесно
се чупят, особено при разиграване
на бойни сцени.

Ваянг голек (от голек, което
означава оглеждам се, въртя гла-
ва) е така наречената у нас кукла
„явайка“. Това е дървена кукла с
проста конструкция. Обемната
и красиво изрисувана глава се во-
ди от дълга пръчка, минаваща
през конусовидно тяло (торс). За
него с конци са закрепени дървени-
те ръце, състоящи се от горна и
долна част и елипсовидни длани,
на които са завързани дървени
пръчки водачи. Главата се върти
във всички посоки.

Историите се разиграват от
даланг, седнал на пода в поза лотос
в ниша под нисък дървен параван,

отпред покрит с плат – тради-
ционния за Индонезия ръчно рису-
ван по сложна технология с бои и
восък батик, от който се изра-
ботват и дрехите на куклите.
Знае се малко за пораждането на
жанра. Вероятно е бил внесен на
Ява от Китай през ХVII век. В
началото се развива като форма
за пропагандиране на исляма, но
по-късно с куклите започват да
се изобразяват основно герои от
индуския епос „Махабхарата“ и
„Рамаяна“. Този тип куклен те-
атър става известен като ваянг
голек пурва.

Ваянг бебер е традиционен ва-
янг, датиращ от средните веко-
ве. В него се показват рисувани
сцени. По време на представлени-
ето също свири оркестър гамелан
и актьор даланг разказва и пее,
разгъвайки шарените платнени
свитъци, на които е нарисувана
историята или част от нея. Сю-
жетите са от историческите ле-
генди за принц Панджи.

Съществуват и по-късни жан-
рове. Свързан с исляма е съвсем
новият ваянг садат, при който се
разказват истории от Корана.
Ваянг ваю е създаден през 1960 г.
от явайския йезуит Тимотео,
привърженик на католицизма ка-

то алтернативна форма за попу-
ляризиране на Библията сред ин-
донезийците.

Куклените жанрове в Индоне-
зия както и останалите теат-
рални форми, независимо от то-
ва коя религия проповядват,
имат дълбоко сакрален характер
и са част от религиозните цере-
монии на различните общности.
По своята природа, за разлика
от обикновено безмълвния ваянг с
актьори, където се разчита на
мимиката (маската) и пластика-
та на танцуващия изпълнител,
ваянгът с кукли е изключително
словесно изкуство, което следва
риторичната традиция в театъ-
ра. Чрез куклите сенки на герои,
богове, духове, митични същест-
ва се разказват истории на пуб-
ликата за любов, битки, богове,
както и за съвременния живот.

Поверието е, че актьорът да-
ланг свързва земния свят с боже-
ствения, а добрите майстори на
кукли влагат душата си в своите
творения. Техните кукли носят
живот, енергия и сила. Давайки
ми куклите на индуистски Висши
Богове майсторите ми казаха:
„Носи ги в България, за щастие и
късмет. Боговете помагат!“

Дай, Боже!

Снимките към
статията са на
авторката.

8. Майстор на кук-
ли ваянг голек в Бо-
гор


