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тя Петрова и Рин Ямамура – създават спектакъл,
пред който заядливото ми иначе критично чувство
е силно разколебано. И все ми се върти едно определе-
ние на Арто – „мяра за интуиция“, което, струва ми
се, най-точно индикира този спектакъл. Не бих
изтъкнал никой от бездруго изумителната трупа на
Пазарджишкия театър, само от страх да не пренеб-
регна някой. Акламирах абсолютно сърдечно всички,
но за справка кои са те – вижте афиша.

Със или „по“ текст този спектакъл реализира ед-
но пространство на съвестта, в което ние не прос-
то се забавляваме, а мислим.

А когато си мисля, че мисля, аз мисля, че едва ли
има нещо по-важно в изкуството. Един класически
критик беше казал, че мисията на културата е да за-
дава въпроси, а не да дава отговори.

А тук въпросите са прости – доколко сме адек-
ватни и „подготвени“ за този театрален подвиг? Съ-
дейки по реакцията на залата, смея да твърдя – „сме“!
Чест прави на Владлен Александров изборът на тази
пиеса. Драматургията излетя далеч над топографски-
те си контексти, театралната машина „смля“ (в най-
добрия смисъл на думата) в едно цяло различни (до
кардиналност) естетики... и доказа, че спектакълът
трябва да се играе на голяма, а не на камерна сцена. В
заключение, заради бедния ми речник, се изкушавам да
цитирам нещо написано не от мен:

...Най-обичам да обичам,
че обичам ли. тогаз
всички, дето ги обичам,
ги обичам като вас!

Наистина ви обичам, докато ви има,
ще има театър, ще има култура!

Преди около две години случай-
но попаднах във Варна и веднага се
обадих на Стефан Москов, който
репетираше в кукления театър.
Видяхме се, смяхме се и на другия
ден отидох на репетиция на „Кра-
сотата спи“. Та тогава, на тази
репетиция видях и усетих, че теа-
търът за тези хора не е рутина,
не е само професионализъм, който
те притежаваха в изобилие, а ра-
дост и удоволствие, игра на въоб-
ражението и тялото. Не ми се
случваше за първи път да бъда на
репетиция на Теди, но не бях попа-
дала в кукления му театър. И разб-
рах, че развихреният му свят, не-

уморните му импровизации нямат
предпочитание към определен вид
структуриран театър, а един-
ствено към актьора, към неговата
готовност да бъде свободен. Раз-
казвам това, защото представле-
нието беше първата успешна аван-
тюра между варненския куклен те-
атър и режисьора. Нервен, бърз,
нетърпеливо интелигентен, нена-
виждащ обикновеното, трафаре-
та не само в театъра, в изкуство-
то, но дори в личните си отноше-
ния, Теди работи с ентусиазъм
там, където намира съмишленици
актьори, които могат да издър-
жат на темпото на провокаци-

ите, въображението и мисълта.
Актьори-партньори в свободата
да твориш, да не съобразяваш до-
ри недостатъците си, а да се полз-
ваш от тяхната неповторимост,
както използваш успешно талан-
та си. И куклениците от Варна ус-
пяват.

Освен всичките му режисьор-
ски качества талантът на Теди се
крие и в изключително изострения
му рефлекс към случващото се не
само около нас, а в нас самите.
Почти във всеки негов спектакъл
къде иронично, къде тъжно, поня-
кога дори като яка плесница присъ-
ства сблъсъкът, съпоставянето на
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възможното и действителното.
Точно заради това неравностойно
единоборство между мечта и жи-
вот, където мечтата постоянно е
мачкана, замитана, наритвана, а
животът безпощадно вдървява
крехкостта, спектаклите му са на-
товарени с потулена тревожност
какво се случва с хората. Много
бъркат тези, които откриват в
тях само смешното, забавното.
Теди не приема еднозначността.
Изпълнен е с безумната надежда, че
смехът не ни прави насмешливи по-
дигравчии, а по-добри човеци. Така
е и с най-новото му представление
„Възгледите на един пън“.

Според замисъла сцената е праз-
на и върху нея има само един голям
пън. Всъщност „Възгледите на
един пън“ е импровизация върху
„Пинокио“ на Карло Колоди, но е
далеч от милозливото вдетинява-
не, с което сме свикнали да се сре-
щаме щом става дума за Джепето
и сътвореното от него дървено
човече. Материалът е използван за-
ради популярността си и за да не
се губи театрално време да се
обясняват познати сюжети. И е
смешнотъжна история, натоваре-
на с философски дълбочини и с
препратки към днешния ден. Вече
стана дума, че Москов никого не
ограничава и провокира максимал-
но актьорските импровизации, но
и винаги залага на интелигентно-
стта на зрителите. Препратките
към познатото (и не толкова) са
любимите му похвати. Тук е така
още от самото заглавие, което на-
помня за Хайнрих Бьол и книгата
му „Възгледите на един клоун“. Ако

става дума за дом, за бащина къща
ще ни покажат скулптурата на
Иван Лазаров на чакаща майка на
Димчо Дебелянов. Ако става дума
за интриги, ще чуем арията на кле-
ветата на Дон Базилио от „Севил-
ския бръснар“ в изпълнение на Бо-
рис Христов. Ако става дума за
време, ще се срещнем със Смъртта
с косата, от която всички пани-
чески бягат. От нея не се страху-
ва само Пинокио (Пънчо), защото
в дървената му глава няма страх, а
трептящо доверие. Ако става ду-
ма за смисъла на живота, актьори-
те ще се въртят около пъна и ще
се питат: „Защо се въртя около
този пън?“ И веднага ще си при-
помним „В очакване на Годо“, къде-
то вместо пън знаем, че има дър-
во, но това в случая е без значение,
и Владимир и Естрагон, Лъки и
Поцо, и пълното житейско отчая-
ние и безсмислие. Стъпка напред и
представлението литва между „4-
ти километър“, дебилните учите-
ли, поумняването на Пънчо, очове-
чаването му, разправиите с баща
му. И отново „безсмисленото“
въртене около пъна.

Който се е опитал да разкаже
представление на Теди, винаги е
попадал в капан. Как се разказва
импровизация? То е като при джа-
за. Или го приемаш и изживяваш,
преживяваш, или – не. Но пробле-
мите, върху които стъпват имп-
ровизациите, са пределно ясни.
Проблемът бащи – деца, всъщ-
ност, е един от основните в
представлението. Какво искаме да
направим, като правим деца – пъ-
нове или човеци? Къде се късат

нишките на обичта? Бунтът на
тийнейджъра. Отказът да си нес-
ретник като баща си. Възможно-
стта много бързо от току-що
вчовечен мечтател отново да се
вдървиш и превърнеш в пън. Гра-
ницата е тънка, почти незабележи-
ма и Пинокио на Стоян Стоянов
трябва много бързо да схваща и да
се удря подканящо с чука, за да не
попадне в лъжата. Но попада и
носът му пораства. И не само не-
говият. В зависимост от големи-
ната на лъжата е и дължината на
дървените летви, които се появя-
ват по носовете на всички лъжци.

В продължение на един час
Стоян Стоянов, Галин Гинев, Ве-
ра Стойкова, Красимир Добрев,
Боян Стоянов, Гергана Господино-
ва, Диана Цолевска, водени от Те-
ди Москов ударно ни въвличат в
живота-игра, в нелепите сблъсъци
при съзряването, в съществуваща
възможност за всеки от нас да се
превърне в пън. В безметежната
си безотговорност изведнъж да се
вдървим. Не винаги. Понякога!

А това, че у нас дори професио-
налистите се отнасят към кукле-
ния театър съмнително пренебре-
жително и надменно, изобщо не е
важно. Те, между другото, така се
отнасят и към режисьора Стефан
Москов. Съсловието в своите дър-
жавни, обществени и частни
превъплъщения също не отчита
уникалността на таланта му. Спо-
ред него Теди не е достоен да
участва в класациите му. В своите
селекции и награди не го забелязват
нито Съюзът на артистите, ни-
то фондация „А'Аскеер“. Но е доб-
ре, че на него не му пука и в човеч-
ността, в красотата, а не в омра-
зата и грозното търси хората.

Възгледите 
на един пън


