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Макар и да се случва в куклен театър, във „Вграж-
дане“ няма кукли, камъните са истински. Трещят, гро-
молят, грохотят; искрят, святкат, бляскат. Сила и
плътност излъчват, и здравина; сила, плътност и
здравина струи към публиката и от „майсторите“,
които зидат. Истински строители. Всеотдайни гра-
дители: мост ще се издигне, друже, тука, як мост, над
тези дълбини! Мост, който ще иляди; да го бъде и
пребъде. Як, ама баш не – стихия се юрва, моста раз-
турва. Жертва е потребна – стихия да укроти, мос-
та да заздрави. Млада невеста, сянка вградена…

Легендата, която спектакълът „Вграждане“ на
ДКТ-Пловдив взема за своя основа, е за Майстор Ма-
нол – честният уста, който не предупредил любима-
та си да не идва първа при него. И сглупил: другарите
му по зидане го сторили и спасили изгорите си. Поред-
ното изключение, поредната странност и различност
в работата на режисьорката Веселка Кунчева – след
неприспособимия и неориентиран Пинокио, след разп-
лутата и похотлива Дулцинея, след доверчивата и на-
ивна малка вещица Шо, сега отново се сблъскваме с он-
зи, който не е наясно с порядките на common sense-а,
който така и не успява да схване, че здравият разум
е просто болезнено хитруване. Но така е: в едно бол-
но общество на болните им викат здрави, „свестни-
те считат за луди“, а „глупецът вредом всеки почи-
та“…

Не обаче за стихията-общество иде дума в спек-
такъла „Вграждане“. При него на фокуса са други сти-
хии, изконните – вода, земя, по-малко въздух и огън. Но
ги има, което ни упътва – тия стихии са първоелемен-
тите на мирозданието, следователно говори предс-
тавлението за първозданието, за миро(в)граждането.
Всъщност това е сблъсъкът – стихията се изправя
срещу мирозданието, което човекът иска да съгради, и
всеки път го погубва. Стихията-вода contra стихия-
та-човек. Но водата е стихия женска, както посочва
Мирча Елиаде: „водите символизират примордиалната
субстанция, от която се раждат всичките форми и в
която те се връщат отново чрез регресия или катак-
лизъм“, тоест опираме в крайна сметка до противо-
поставянето „мъж-жена“: вграждането на жената не е,
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за да се успокои водата, вграждането на жената е, за
да се успокои мъжът. Да се почувства в безопасност,
да си въобрази, че всичко е под негов контрол, че той
държи в ръцете си юздите на вселената и я насочва на-
там, накъдето му скимне. Не случайно във „Вграждане“
най-отдаденият, най-непримиримият, най-неистовият
в майсторенето е точно уста Манол и – погледнато
от такъв ъгъл – неговата честна наивност или наив-
на честност, което щете приемете, вече не е нито
толкова наивна, нито толкова честна. Женската
стихия се укротява единствено и само когато се ук-
роти, вгради, зазида, встени, застрои, вдувари, ограни-
чи, спъне, определи, забариери, вконструира, впише,
класифицира, запаравани, номерова и прошнурова в
постройката, в системата на мъжката власт, на мъж-
ката дума: също както Дух Божи се е носил над вода-
та и издумвал/заповядвал, така и мъжът се носи на
примордиалната женскост и издумва/заповядва: „Тъ-
чи!“ – и тя тъче, „Плети!“ – и тя плете, „Донеси!“ –
и тя донася. Майстор Манол съвсем не е трагичен об-
раз, колкото и легендата да ни го внушава като такъв
(тук идва основателното предположение, че тя със
сигурност е разказана/записана от мъж), майстор Ма-
нол е демоничен образ и спектакълът на Веселка Кун-
чева ни го представя точно такъв – обсебен, обладан,
фасциниран и фокусиран. Но не в милата си, а в мило-
то си, което е – да стисне в здравите си майсторски
ръце тази стихия водна, да я сграбчи и впримчи зави-
наги. Да се превърне той за нея във властник, а тя за
него – в подвластна му; Господарят и слугинята…

Мерак за доминация и… неосъществен мерак. Мари-
ета Голомехова – художничката и сценографката, с ко-
ято Веселка Кунчева работи най-често, е избрала ори-
гинален ракурс, за да изяви този неизпълнен (мъжки)
копнеж. Видимата част от сцената прилича на про-
жекционен екран, пред нея е разстлана каменна грамада,
а онова, което е най-същностният елемент от
действието, са краката на актьорите. Те се вдигат,
газят (във водата), скачат, стъпват внимателно, про-
падат и се възкачват – краката са основата на чове-
ка. Платон така и го определя homo sapiens-a първона-
чално, докато не е подигран от Антистен, – „двуно-
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го без пера“ (основателят на кинизма взел един петел,
оскубал го и го пуснал на агората, заявявайки: „Ето,
това е човекът на Платон!"); но тези крака в решени-
ето на спектакъла са нестабилни, както нестабилен е
и мостът, строен от майстор Манол. И – още нещо
от значение, – ако първоначално тези крака-база и ос-
нова са игриви, лекомислени, ангажиращи със своята ве-
селост вниманието на зрителя, с напредването на
представлението те все повече излизат от кадър, все
повече поддават и героите, които трябва да се носят
стабилно и уверено, ги виждаме вече хоризонтално, не
вертикално – лежащи, пълзящи, гънещи се ничком по
грешната земя (и вода) – краката не ги държат, крака-
та ги предават, краката не издържат. Вече няма homo
erectus, човек изправен сиреч, а homo prostrates, човек
паднал. От главен герой краката се превръщат в по-
вален герой – герой, който се срива, който търпи по-
ражение. Също както се срива майстор Манол, когато
разбира какво е направил – вместо да укроти стихия-
та, водата, той е укротен от нея – съсипан е, побе-
ден е. И не заради това, че е пожертвал най-скъпата
на сърцето си, за да заздрави моста, а защото е разб-
рал, че никакво умение, никаква дарба, никаква техни-
ка не е в състояние да се справи с нещо толкова нео-
буздано и непредвидимо, каквато е водата. Че не него-
вата жажда за творческа власт успява, а успява всъщ-

ност нещо също толкова необуздано и непредвидимо,
каквото е жената; в този смисъл този запазен, този
преминаващ през вековете як мост не е негов, не е де-
ло на ръцете му и на майсторлъка му, а е дело на сти-
хията, която в един момент е решила сама да укроти
себе си, по собствено желание да се озапти. А той?
Той е само неин инструмент, оръдие с душа – не майс-
тор, мистрия…

„Вграждане“ на ДКТ-Пловдив със сигурност ще бъ-
де един от хитовете, един от забележителните спек-
такли на тазгодишния театрален сезон. Това го усе-
щат и актьорите – вдадени в играта, вградени в пос-
тановката, самоотвержени и вдъхновени. Трудно е ня-
кой да бъде откроен специално. Изобщо „Вграждане“ е
изключителен пример за екипна работа и за това как-
во може да се постигне, когато се мисли и прави в за-
едно-посока, когато се повярва на режисьора и на ху-
дожника и се върви с тях в общност. Самите Веселка
Кунчева и Мариета Голомехова признават, че дълго са
носили в себе си този спектакъл, но са убедени, че е
било за добро – така той е узрял, съзрял, назрял да се
появи точно сега в цялата си цялост и с всичката си
всичкост. Да стане събитието, което да ни върне на-
деждите, че истински театър може да се прави и се
прави дори и по време на най-материалистична и пе-
чалбарска реформа.
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Although performed at a puppet
theatre, there are no puppets in
„Immurement“ but real stones. They
are rattling, rumbling, roaring; also
flashing, sparkling, glittering. They
emanate power and consistence, and
solidity; power, consistence, and solid-
ity stream at the audience and the
„masters“ who laying bricks. True
masons. Devoted builders: there will
be a bridge here, my friend, a strong
bridge over this depth! A bridge that
will last for thousands of years; that
will be for good. Powerful, but not
quite - the storm attacks and destroys
the bridge. This sacrifice is needed to
tame the storm and consolidate the
bridge. Young bride, immured shad-
ow…

The legend that „Immurement“ of
the Plovdiv Puppet Theatre has used as
its foundation is about Master MAnol,
the honest builder who failed to warn
his beloved not to come to him first.
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