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Как Нушич се превърна 
в кукла
Не мога да се сетя за друг български

театрален спектакъл, в който хартия-
та – като инструментариум и матери-
ал, да играе толкова важна и множестве-
на роля, колкото в „Автобиография“ от
Бранислав Нушич, заглавие от афиша на
ДКТ–Видин. Не случайно софийската
премиера се състоя тъкмо в дните на
амбициозния I международен фестивал на хартията,
който се състоя през май и юни 2011 г. Не мога да си
спомня и за друг куклен режисьор, освен Катя Петро-
ва, който в последните 10 години абсолютно всеки
път, щом се захване с нов текст, да е напълно различ-
на от предишните си неща и същевременно да върви
в една посока. Обяснението е просто – различна есте-
тика, образност и инструментариум са необходими
за различните истории и пиеси, които се правят с
различни художници и актьори – силни личности, яр-
ки индивидуалности, със сътрептения между енергии.
Нейният хартиен Нушич и този път представлява
нов етап в скокообразното й постановъчно развитие
и мислене, преминало през енигматичните вариации на
условния театър, метафоричната игра на светлини,
сенки и силуети, кукления политически театър, те-
атъра на обектите, съчетани с мултимедия, жива му-
зика, която е задължително джаз и пр. Безспорен факт
е, че в момента у нас няма друг куклен постановчик,
който да пробва толкова изобретателно и ненасит-
но различните възможности, форми и перспективи
пред модерния куклен театър за възрастни, поднесен
така, че същевременно да е интересен и за децата. Без
чудесното сцепление на енергиите в силния екип, със-
тоящ се от режисьора Катя Петрова, художничката
Станислава Кръстева и актьора Румен Гаванозов то-
зи витален проект едва ли щеше да е възможен.

В този смисъл няма да е пресилено, ако кажем, че
хартиеният Нушич в поетичната „Автобиогра-
фия“успя да полети за малко като един хартиен Икар,
чиито криле бяха опасно близо до окото на прожек-
тора-слънце.
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being born – it rings. When spring is
waking up – she is once again there;
to stop when we start playing war.
And if it is true, that the existential-
ism is humanism, then the actors
from „Hand“ with hands are trying to
show that existence precedes essence.
Maybe the greatest power of „Ego“ is
hidden in this social commitment.
Every etude in the performance brings
along its own energy and the stories
around which the etudes gravitate, are

our stories. Well manipulated mass,
whose anger and aggression are suc-
cessfully channeled into mass riot.
Children, deprived of love. Children –
killers that rapidly make their step
from rope playing to the „game“ with
a rope. Doctrines and regimes which
divide to govern and vice versa. A col-
lage of forms, that the actors directed
by Ivo Ignatov succeed in arranging in
such a way that everybody recognizes
his/her ego. If for a moment we suc-

...do not hurry along the road at all, 
cause it is better - years to travel 
and old to stop at the island, 
rich in whatever you have gained on the road,
without expecting anything to be given to you by it2.

ceed in blunting our Super Self and
give impulse to the profoundly hid-
den Id inside us, then we are on the
road where ego = you, me in the sense
of you, or if not ...

Translation by Kalina Terziyska

2 „Itaka“ –
Konstantinos
Kavafis, translated by
Stefan Getchev.

Експерименти с плоски
кукли
След плоските кукли в „Цар Шушу-

мига“ от Константин Илиев, реализи-
рани блестящо от Рин Ямамура с
японско-византийска стилизация, напо-
добяваща далекоизточно аниме и харак-
терни карикатури, след гъвкавите въз-
духопроводни тръби в „История за
чайка и банда котараци“ по Луис Се-

пулведа, направени от Майя Петрова като пластич-
ни корпуси на кукли, сериозното предизвикателство
в неостаряващата „Автобиография“ е реализирано с
размах на няколко различни нива: художествено-изоб-
разително, движенческо-пластично, експресивно и чис-
то идейно, разбира се. Плоските, условни кукли от
„Цар Шушумига“ и „Автобиография“ имат нещо об-
що и то не е в силната визия или в материала, кол-
кото в символиката и експресията им. Разликата съ-
що е от немалко значение. „Цар Шушумига“ се движи
експресивно като оживяла анимация чрез живи актьо-
ри и фантастични плоски кукли, докато „Автобио-
графия“ представлява огромна рисунка, чиито кодове
и значения постепенно се дешифрират в хода на раз-
каза. Куклите, реквизитът и сценографията на Ста-
нислава Кръстева, вдъхновени от знаменития роман
на Нушич са едно, защото хартията е изходният ма-
териал, но и крайната точка; тя е цел и посока: ме-
тафора, средство и инструмент на деликатно над-
граждащия тази творба режисьор, изхождащ от ори-
гиналните хрумвания на писателя като хомо луденс.
Тази нелека задача е блестящо реализирана от куклени-
ка Румен Гаванозов, успешно превъплътил се в образа
на ироничния писател, който на финала се превръща
в книга. Огромните хартиени тубоси, изправени око-
ло изпълнителя като човешки тела, са едновременно
партньори и инструменти в ръцете на актьора. Пре-
ди всичко те са персонажи от куриозната сюжетна
линия в трагикомичната биография на разказвача, а съ-
що така са и разклонения на семейното му дърво, и
парадоксално общество от смехотворни, нелепи, по-
някога дори леко плашещи образи, които оживяват
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при споменаването им, само при лекото им докосва-
не. Младата художничка на новия спектакъл Станис-
лава Кръстева талантливо е реализирала и най-щури-
те идеи на Катя Петрова, а те никак не са малко.
Силно впечатление прави и талантът на Станисла-
ва да изобразява дори само с няколко щриха цялостен
свят, в който рисунката и разказът произтичат
един от друг и перфектно се допълват.

Предизвикателството пред режисурата в „Авто-
биография“ е поне двойно – първоначално най-сложната
задача е била този многолюден и вътрешно подвижен
текст, който все пак не е замислен и не е написан ка-
то пиеса, да бъде интересно драматизиран и адапти-
ран за сцена, като се внимава да не се накърни целост-
та му. Идеята е тази огромна галерия от персонажи
да се побере в изпълнението само на един актьор, ак-
тьор-кукленик. Това сама по себе си е задача, която би
затруднила и драматичен актьор. Изборът обаче е
върху известния куклен актьор Румен Гаванозов, кой-
то в богатия си професионален опит за първи път се
сблъсква с толкова голям и сложен наратив, който
трябва да бъде не само виртуозно разигран и интерес-
но разгърнат, но и перфектно артикулиран, с необхо-
димата доза отстранение и ироничен коментар.
Рискът си е струвал. Получил се е мощен и заразите-
лен в откривателството си джазов моноспектакъл, в
който един професионален куклен актьор борави лов-
ко като фокусник както с думите, така и с финия ма-
териал на хартията на всички възможни нива – от де-
кора и реквизита, та чак до костюма и условните кук-
ли, чието раздвижване и оживяване зависи единствено
от експресията на изпълнителя, която генерира и
ритъма на спектакъла. За сравнение, в предишния си
експеримент Катя Петрова тръгна по обратния път:
тя обучи професионални драматични актьори, които
за първи път хващаха кукли (при това условни) и кои-
то се научиха да ги водят и оживяват като куклени-
ци. Така трупата от Пазарджишкия театър с „Цар
Шушумига“ успя да докаже на себе си, че е способна да
се справи в област, която никак не Ӝ е присъща.

Защо хартия?
Отговорът на този въпрос се крие в първоизточ-

ника. Както е известно, Бранислав Нушич е от писа-
телите на миналия век, приемници на Гутенбергово-
то наследство, когато компютрите още не бяха ста-
нали неотлъчна част от писателския инструмента-
риум, а хартията, пишещата машина и книгата
представляваха безусловен триумвират в процеса на
създаване на литературното произведение, а впослед-
ствие – в превръщането му в продукт, годен за кон-
сумация от аудиторията. С други думи, хартията бе-
ше свързващото звено между писането и четенето,
следователно именно тя е най-подходящият инстру-
мент за разказването на тази интригуваща история,
скромно наречена от ироничния автор „Автобиогра-
фия“. Въпреки безапелационното твърдение: „...описа-
нието на своя живот започвам с рождението и завър-
швам с женитбата, защото намирам, че след женит-
бата си човек всъщност няма автобиография“, сами-
ят Нушич реди животоописанието си така, че на

практика се е получила плътна биография на епохата,
подправена с незлоблив хумор, интелигентни закачки
на тема власт, образование и семейство, хапливи ко-
ментари и точни наблюдения върху трансформации-
те на човешкото общество, които са не само забав-
ни, но и актуални днес.

Актьорският разказ и художествената експресия
на рисунъка се движат стриктно по книгата, без да
навлиза в излишни детайли, затормозяващи темпото
на спектакъла или пък отклоняващи зрителското вни-
мание от основната идея на режисурата. А тя е да по-
каже колко повторяеми в своята нелепост са перипе-
тиите, през които минава една личност, за да оцелее
в света на конформистите, да посочи общите проб-
леми, сходни за различните човешки съдби, независимо
дали са вътрешни дисиденти или бунтари. В този
смисъл, напълно естествени са намеренията на Катя
Петрова в своите експерименти да не ползва натур-
ни кукли или други познати изразни средства, тради-
ционни за кукления театър, а по свой собствен път,
подкрепяна и допълвана безрезервно от художника на
спектакъла, да стигне да направата на кукли-символи,
родеещи се с изобразителния почерк на Пабло Пикасо
и Хуан Миро: само с по едно око, нарисувано сякаш от
детска ръка, огромно и немигащо върху главата, която
е плоска и закрепена като странна шега върху високия
тубос, който след миг ловко се превръща в поредния
занимателен реквизит. Условните кукли непрекъснато
се трансформират в декор, реквизит и дори в кос-
тюм (и обратното), защото актьорът физически
влиза в тях, разгъва ги, свива ги и създава въображаем
свят, подобно на писател и мундикреатор, комуто са
подвластни тайните на видимия и невидимия свят.
Тези трансформации са своеобразен щит на режисура-
та и фин баланс спрямо текста, в който има подроб-
ни описания на бъбривия материален свят и на бита,
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като цяло противопоказни за добрия куклен театър.
Сгъването и разгъването на смисъла, вещите и проб-
лемите като страници от книга е опредметено и в
чудесната метафора на хартиения акордеон, в който
се превръща книгата, за да запее.

Книгата като птица
Има нещо общо между налудничавата фиксидея на

Акакий Акакиевич да притежава хубав нов шинел, по-
дарен и отнет му от неговия създател Николай Го-
гол, и мечтата на писателя буквално да се слее със
своето книжно тяло – да си легне удобно в книгата
като в легло, да я прегърне като дете, да я облече ка-
то палто и да литне с нея по широкия свят като
птица, изразително помахвайки с маншетите на ко-
риците Ӝ като с огромни книжни криле. Всичко това
е реализирано (почти точно в тази последовател-
ност) от изумителното въображение на Катя Пет-
рова, която облича своя актьор в гигантска книга-пал-
то с големи маншети върху кориците. В ръкавите на
маншетите крехкото тяло на изпълнителя влиза
удобно като в гигантска метафора с твърди книжни
криле. Такава е кулминацията на спектакъла. Корици-
те на човека-книга са призвани да го защитят от кап-
ризите на лесно менящото настроенията си време, а
богатото съдържание на духа е тайна, чиито ключ
държи в ръцете си четящата част от човечеството.

В епохата на интернет и настъпващата все по-
мощно армия на електронните книги тази постанов-
ка е призив да запазим живи ценностите, които са ни
направили личности, а в тях, разбира се, влизат доб-
рият театър, надсмиващ се доброжелателно и инте-
лигентно над пороците и недъзите на обществото,
както и книгата като все по-рядка и ценна вещ, коя-
то може да се докосне, погали и помирише. Книгата
като хралупа, в която можеш да се скриеш през дъл-
гите зимни вечери, когато навън вали сняг и бушуват
бури, помитащи всичко по пътя си.

How Nishich transformed
into a puppet 
I cannot think of any other

Bulgaria theater performance where
paper – as an instrument and materi-
al – plays such an important and mul-
tiple role than in Branislav Nushich's
Autobiography of the Vidin State
Puppet Theater. It was not by chance
that the first staging in Sofia was
organized during the ambitious First
International Paper Festival in May
and June 2011. I cannot think of any
other puppet theater director apart
from Katya Petrova who in the past 10
years in each new text she approaches

is entirely different from the previous
and at the same time goes in one
direction. The explanation is simple –
different aesthetics, imagery and a
toolkit are necessary for the different
stories and plays, staged with different
artists and actors: all strong personali-
ties, expressed individuals whose ener-
gies vibrate in the same spectrum. Her
paper Nushich is again a new step in
her evolving directing approach and
development that has passed through
enigmatic variations of the relative
theater, the metaphorical play of
lights, shadows and silhouettes, the
political puppet theater, the theater of

objects combined with multimedia,
live music that is jazz as a rule etc. It
is beyond any doubt that no other
puppet theater director in out country
at the moment experiments in such a
creative and insatiable manner the
variety of opportunities, forms and
perspectives for the modern puppet
theater for adults, presented in a way
that makes it interesting for children,
too. Without the wonderful synergy of
energies in the strong team composed
of director Katya Petrova, artist
Stanislava Krasteva and actor Rumen
Gavanozov this vital project would
have hardly been possible.

The paper wings of Branislav Nushich
Patricia Nikolova
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