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conventional, but very cozy stage environment the actors
introduce themselves and their faithful puppet images in
the large-scale coordinate system of this magnificent show.
In this regard, „The Tale of the Tramp King“ is a further
proof of the strong aesthetic, visual and stage development
of one of the director's emblematic names in the modern
Bulgarian history of puppetry in the last 20 years.

Translation by Nadia Zhereva

Възможно ли е един скитник да бъде еманация на
цялата земна доброта? „Приказка за Скитника-Крал“
в Столичния куклен театър ни запознава с Франти-
шек Крал, който в най-пълния смисъл на думата е вла-
детел на живота си, на душата си. Но и крал на не-
що друго, което все повече изчезва от хората – доб-
ротата, обичта, свободата. Скитник – събирач на
мечти, който ги осветява с най-силната и ефирна
светлинна необятност. И на сцената нахлуват три-
ма детективи в смешни балтони, за да разкажат за
преследването на тази свръхестественост. Тя им се
изплъзва, защото представлява онази добронамере-
ност, в чиито дълбини не могат да се гмурнат, за да
ги преплуват.

За какво Ӝ е на тайната полиция да лови безвред-
ни скитници, пройдохи, който се появяват и изчез-
ват незабелязано и незнайно как? Има нещо магически
обаятелно в бедния Франтишек Крал. Георги Спасов
ни връща към носталгичните клоуни, които са вина-
ги щастливи, Шекспирово потайни, но неземно плени-
телни, често отритвани от всички, но останали ка-
то вечна искрица в сърцата. Спасовият Франтишек
Крал е с лице на вярно кученце, излъчване на ангелче и
поглед, недоумяващ света, безподобен служител на ху-
манността. Той ще накара всеки да се забавлява, все-
ки да иска да бъде като него – с извираща от гладния
стомах чистота, радост и смирение. Симпатичният
герой събира изпратената към него злоба и ненавист,
но никога не я връща към господаря Ӝ, а предлага по-
мощ и усмивка. Пъхнинос (Станимир Гъмов), Хитра-
нин (Румен Гаванозов) и Дебеланен (Румен Угрински)
поставят „случая Франтишек Крал“ в графата „свръ-
хестествени явления“, защото не успяват да развен-
чаят загадката на този толкова незабележим, но ва-
жен и необходим скитник.

На ежегодната среща на тайните детективи, на-
дут и параден симпозиум, тримата се състезават за
купата „Най-тежкия и труден случай с Франтишек".
Но накрая са замаяни от всичко забележително около
него, от това, че се разделят с тъга от изплъзналото
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им се щастие да се докосват до мистичния и стар
познайник, да се заразят от енергията му, да се обгър-
нат с чистосърдечие и да се потопят в светлината
му.

Катя Петрова (режисьор и автор на сценария) е
комбинирала трите приказки на Карел Чапек ("Скит-
ническа приказка“, „Голяма докторска приказка“ и „Го-
ляма котешка приказка") около една тема, около едно
ведро усещане за света, че е достатъчен един катали-
затор на положителното и оптимистичното. Зад
фантазното, преувеличеното и абсурдното се крият
надеждата и копнежът, че бели врани съществуват.
Бялата врана е аналог на Йовковата „бяла лястови-
ца“, алегория на ангела, на пътуващата душа, на всич-
ки мечти.

Спектакълът е от началото до края игра на въоб-
ражение. Действието е обрисувано по-плътно с кук-
лите, които представляват умален модел на актьо-
рите, но по-анимирани. През повечето време невинни-
ят „престъпник-шут“ на Георги Спасов на сцената е
невидим за детективите, когато разказват за него, а
когато наистина се появява в разказа, неговият герой-
кукла повтаря случките, отново все така бяла и в
шумолящи като хартия дрехи. А изваяните кукли-
скулптури на детективите са декоративен израз на
сериозните чичковци, нагърбени с отговорната задача
да следят и пазят реда и закона и малко по-богати от
Гоголевите чиновници – и в емоциите си, и в целеу-
стремеността си, и в авантюристичния си дух. Но
въпреки това тези закрилници на обществото са
здраво стъпили на земята, с изключение на моменти-
те, когато се намират в по-малък радиус до Франти-
шек. Тогава те захвърлят достолепните си бастуни,
лулите и шинелите си и се впускат в диви и безумно
забавни премеждия. Пъхнинос трябва да се сдобие с
глътнатото от клоуна веществено доказателство,
някаква си вкусна синя слива; Хитранин да осъществи
околосветското си пътешествие, докато Франти-
шек Крал го гони, любопитен как ще бъде заловен с не-
волно похитената котка; Дебеланин преживява една
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година и един ден Джеймсбондова афера, замислена и
организирана от палавата шапка на Франтишек.
Приключенията са неизброими и невероятни. Една
обикновена дървена маса претърпява странни мета-
морфози: заседателна маса, операционна, маса в японс-
ки ресторант, кола, пиано и прочие. Столовете се
превръщат в небостъргачи. Дървени летвички са и
слънце, и чадър, и змия, и риба, и мелници и какво ли
още не. Индия, Алпите, Америка, Италия, Холандия,
Швейцария, половината свят накратко е центърът
на разразилите се събития. Художничката Станисла-
ва Кръстева предлага минималистична, но изобрета-
телна и прекрасна сценография.

Неповторими, неописуеми и находчиви гегове, при-
месени с приповдигнато настроение и наситена имп-
ровизация, са ефектните трикове на актьорите-де-
тективи. Толкова плътни и динамични актьорски
изпълнения накуп сигурно не сте виждали скоро. Ори-
гиналният хумор ще ви накара да се почувствате по-
летели сред ятата бели врани в търсене на новия им
крал, който никога не е крал (разбирайте ограбвал), но

е крал на всички земи, на всички добродетели, на всич-
ки същества. Дрипльо, странник, безделник, крадец,
негодяй, подлец и т.н. са нарицателни за Франтишек,
съпоставен с безумните човеци, на които липсва чо-
вечност и искреност. Представлението е приказка,
която ни връща към изначалното ни „аз“, в което се
таи добрина и радост от дребните, но стойностни
неща. Музиката на Христо Йоцов прокарва тръпка и
нотка на уестърнова кримка, но в своя пародиран ва-
риант, за да обере напрежението, да привлече още по-
вече вниманието и комедийното да нарасне. Така че
който има смелост и сърце да преследва краля на бе-
лите врани докрай, ще намери сили за широка усмив-
ка и пълна вяра в свръхестественото. Целебно е ко-
гато приказки за възрастни (с език и житейски поуки
толкова присъщи за най-малките) изплуват пред нас с
ударна доза убедителност и жизнерадост. И ако ня-
кой още не знае защо враните издават своето гърле-
но и напевно „крааал“, разкажете му за скитника
Франтишек, който има само това, което му дават
хората, но раздава на тях всичко свое.

Is it possible that a single wanderer embodies the entire
kindness on earth? „Tale of the Wandering King" of the
Sofia Puppet Theatre presents to us Frantishek Kral who is
the master of his life and soul in the full sense of the word.
But he is also the king of something else that is gradually
vanishing from the human race: the kindness, love and
freedom. A Wanderer, dream collector enlightening them
with the brightest and most transparent illuminant immen-
sity. Then three detectives in funny coats rush on stage to
tell about the pursuit of this supernatural. It slips away
from them because it is the good will in whose depth they
cannot plunge and swim to the other shore.

Why should the secret police chase harmless tramps,
rascals that pop up and vanish into the blue no one knows
how? There I something magically enchanting in poor
Frantishek Kral. Georgi Spasov takes us back to the nostal-
gic clowns who are continuously happy, secretive in the
Shakespearean style but unearthly captivating, often reject-
ed by all but remaining in one's heart like an eternal spark.
Spasov's Frantishek Kral has the face of a loyal dog, the
aura of an angel and a look puzzled by the world, an utter
servant of humanity. He will entertain everyone and every-
one wants to be like him with his purity coming out of his
empty stomach and his joy and humbleness. This amiable
character gathers the malice and abhorrence emitted at him
and never sends it back to its master; he only offers help
and a smile. Pryer (Stanimir Gamov), Sly (Rumen
Gavanozov) and Fat (Rumen Ugrinski) place „the
Frnatishek Kral case“ in the surreal phenomena category
because they fail to solve the mystery of this inconspicuous
but important and necessary wanderer.

Tale of the Wandering of Kindness 
Vilia Monovska At the secret detectives' annual meeting, a pompous and

ceremonial symposium, the three compete for the „The
most onerous and difficult case with Frantishek“ award.
Eventually however, they are dazzled by everything remark-
able around him, by the fact that they have to part with
the slipping out happiness of touching their mystical old
pal, of getting charged with his energy, of being over-
whelmed with candidness and plunging into his light.

Katya Petrova (director and playwright) has merged the
three stories by Karel Capek ("The Tramp's Tale“, „Great
Doctor's Tale"and „Great Cat's Tale") into a single topic
and around the serene world view that one catalyst of the
positive and optimistic is enough. Behind the phantasm,
exaggerated and absurd there hide the hope and craving for
the existence of white crows. The white crow is the analogue
of Yovkov's „white swallow“, the allegory of an angel, the
traveling soul and of all dreams.

From the beginning to the end this performance is the
play of an imagination. The action is more fully illustrat-
ed by the puppets, which are actually a miniature copy of
the actors, only more animated. Most of the time the
innocent „criminal jester“ of Georgi Spasov is invisible for
the detectives on the stage while they are telling stories
about him and when he actually appears in the tale, his
puppet character repeats the stories, again in those white
and rustling like paper clothes. The sculptured puppets of
the detectives are a decorative expression of those serious
guys charged with the responsible task of law enforcement
and a little richer than Gogol's clerks in their emotions,
their purposefulness and their adventurous spirit.
Nevertheless, those protectors of society are firmly
grounded with the exception of the moments when they
come close to Frantishek. Then they throw their stately
walking sticks, pipes and greatcoats away to dash for wild


