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and madly entertaining adventures. Pryer is after a piece
of evidence swallowed by the clown, a certain delicious
plum; Sly must make a round-the-world trip while
Frantishek Kral is after him, curious about being arrested
with the involuntarily kidnapped cat; Fat experiences a
year and a day-long James Bond affair, planned and
organized by Frantishek's naughty hat. The adventures are
endless and incredible. An ordinary wooden table under-
goes strange metamorphoses: conference table, surgical
table, table in a Japanese restaurant, car, piano etc. The
chairs turn into skyscrapers. Little pieces of wood are
alternatively the sun, an umbrella, a snake, a fish, wind-
mills and what have you. India, The Alps, America, Italy,
The Netherlands, Switzerland – half the world becomes
the stage for the events. The artist Stanislava Krasteva has
created a minimalist but creative and marvelous stage
design.

Unique, indescribably and ingenious gigs, mixed with a
good mood and intense improvisation, are the effective
tricks of the detective actors. I doubt it you have recently
seen so consistent and dynamic acting on one stage. The
original humour will make you feel as if flying among the

white crow flocks in search of their new king who has never
stolen anything  but is the king of all lands, of all virtues
and of all creatures. Ragamuffin, wanderer, idler, thief,
scoundrel, villain are bywords for Frantishek, compared
with the reckless humans deprived of humanity and sincer-
ity. The show is a fairy tale, taking us back to our deep
identity where the kindness and joy of small but valuable
things is hidden. The music of Hristo Yotsov gives you the
thrill and nuance of a Western criminal but it is parody
version, aiming to reduce the tension and attract even more
attention which boosts the comic element. Therefore who-
ever has the courage and heart to chase the king of white
crows to the end, will find strength for a broad smile and
full belief in the supernatural. It is therapeutic when fairy
tales for adults (whose language and moral are so typical of
the youngest) emerge before us with a concentrated doze of
vigour and exuberance. And if there is still someone who
does not know why the crows produce their guttural and
melodious „kraal“ sound, tell her about the wanderer
Frantishek who only has what people give him but gives
away everything he belongs.

Translation by Tihomira Trifonova

Има текстове в световната литература за деца,
които категорично са оставили следа във всеки един
от нас. Текстове, с които сме заспивали, над които
сме плакали или превивали от смях. Герои, с чиято съд-
ба сме били съпричастни. Образи, към които се завръ-
щаме след време, за да си спомним за тях и да видим
колко сме пораснали. Тези истории наричаме приказки,
а героите в тях – приказни. Много от тях започват с
„имало едно време...“, но не и тази, за която ще ви разка-
жа.

„Пепеляшка“ е една от онези емблематични детс-
ки приказки, които знаем наизуст. И макар да не е съв-
сем ясен нейния автор, то сюжетът й хич не ни е
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чужд. Затова и през годините тя почти не е слизала
от сцените на репертоарните ни театри и е била
задължителна част от образователните ни съботно-
неделни сутрини. Както всеки велик текст и този на
Перогрим (приказен автор събиращ в едно Перо и
Грим) търпи във времето много драматизации и дава
хляб за нови и нови приказки. В някои от тях прози-
ра историята на Пепеляшка, а в други тя е само отп-
равна точка, от която ще тръгне нов сюжет. Адап-
тациите са едновременно най-лесното и най-сложното
нещо на света. Наглед уж нищо не променяш, а всъщ-
ност се превръщаш в автор на чуждата творба. Защо
е така? Към адаптацията най-често добавяме комен-
тар на текста-първообраз като предлагаме друга глед-
на точка към него. Можем да променяме жанровия мо-
дел, та дори и съдбата на героите. Ето затова (съ)ав-
торството ни принадлежи.

Вярвам, че за да тръгнеш днес да адаптираш при-
казка, която има своят щастлив живот вече векове
наред, трябва да имаш какво да кажеш. Трябва и да зна-
еш как да го кажеш. Освен всичко това трябва да
имаш усет за куклен театър и някъде там, в мозъчна-
та ти кутия да се разполагат сцените една след друга.
С тази не лека задача от самото начало, та до самия
край се захваща Елза Лалева. Нейната „Пепеляшка“ пе-
чели конкурса за драматизация по класическа пиеса в
Ямбол, а че текстът й е добър не убягва и от зорко-
то око на директора на старозагорския театър Дарин
Петков, който бързо отправя покана към автора. Та-
ка Елза Лалева става водач на една от най-талантли-
вите куклени трупи в България, които не веднъж са
показвали екипна работа, творчески дух и умение да
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материализират магията. Хубавото на това да си ре-
жисьор на собствения си текст, е че знаеш най-добре
от всички, какво е искал да каже авторът, както гла-
сеше едно прословуто клише. Затова и резултатът е
категоричен, но затова накрая...

И така, нямало едно време, а имало „Куку! Виждате ли
ме?“ – в началото на тази приказка. С гласа на Феята
започва „Пепеляшка“ на Лалева, която много умело ус-
пява да адаптира старата история за бедното моми-
че с кристалната обувка. Като драматург, тя намира
онзи необходим баланс между сюжетната правдоподоб-
ност и принадената стойност. Така Лалева разгъва
смело канавата на познатата ни приказка, като осве-
жава и дава нов живот на онези моменти, които ос-
тават най-често встрани в повечето прочити, а към
други – добре познати ни, подхожда с много чувство
за хумор и мека ирония. Особено сполучлива намирам
срещата на Пепеляшка с Принца, качен на неговото
дърво, като един същински Лазар. Поетичният диалог
в рими между двамата, както и всички кралски хрът-
ки, стражи и пеперуди допълнително насищат приказ-
ния мотив в текста. Красив римейк на изпуснатата
кристална пантофка е задигната обувка на Принца, ко-
ято ще се появи в онзи важен миг, за да възвести на
господаря си, че е в правилната къща. Онова, което
лично аз ценя най-високо в адаптацията, е ролята на
Феята. Тиквената фея има способността, като всяка
друга, да се появява в най-съдбоносните моменти, но не
това я прави специална. Щастливка, както впрочем Ӝ
е името, носи една очарователна разсеяност, която те
кара да се влюбиш в нея. Непринудена, добра, упорита
– тя се появява и изчезва със своите мишоци, паяци и
гълъби. Понякога е само глас, друг път се материализи-
ра, но винаги успява да спои така приказно сцените, че
се чудиш как в оригинала не си й обръщал толкова вни-
мание.

А на сцената приказката оживява чрез актьорите
от трупата на ДКТ-Стара Загора. В ролята на Пепе-
ляшка е Ваня Камянска, която обиграва повече от
умело своята кукла. Едната сестра – Хортензия – по-
ема Елица Стоянова, давайки живот и на симпатич-
ната Дворцова мишка, която виждаме за пръв път на
бала. Другата сестра – Жавота, както и Кралицата,
са в ръцете на Биляна Райнова. Двете създават зало-

жения още по драматургия контраст между сестри-
те, всяка носеща своя ярък и отличаващ я белег. Мъж-
ките роли са поверени на Делян Кьосев, който има не
леката задача да води тъжния и меланхоличен Принц
и още по-клетия, и в крайна сметка не прогледнал за
чудото, баща на Пепеляшка. Силно експресивният об-
раз на Мащехата е поверен на Янчо Иванов, който
определено се справя с предизвикателството. Ярък,
както винаги, остава и Калоян Георгиев, който дви-
жи Краля и Мишока. Неговото трансформиране в
кон, който да дърпа тиквата-каляска е сред най-краси-
вите метаморфози в представлението на Елза Лале-
ва. И накрая, но съвсем не по важност – Гергана Васи-
лева, чиято тиквена Фея звъни и ромоли в своя ярък
оранжев костюм.

И тъй като костюмите и сценографията от край
време са вървели ръка за ръка, няма как, а и не бива, да
пропускаме работата на Свила Величкова. Тя е дала
цвят на всичко онова, което се движи по сцената. От
синия костюм на актьорите, през летящите тикви
та чак до шапките, които се променят спрямо място-
то на действието, визията на спектакъла дава нужна-
та за всяка приказка доза магичност. И тук най-сполуч-
ливи остават тубусите, в които са се вмъкнали кук-
ловодите, които подобно хармоники могат да се сви-
ват и раздуват. Впрочем тези шарени варели играят
също двойна игра тъй като веднъж ни препращат в
кралството с часовниковата кула, друг път в кухнята
на Пепеляшка. Много сполучлива се оказва и марионет-
ката като система, защото нейния твърд гапит в слу-
чая и открива набор от двигателни възможности, с
които да изразява по-добре емоциите си. Тях пък ги за-
силва музикалната фонограма на Константин Цеков, с
което на практика се слага и финалния щрих на тази
история.

И така... Накрая не стана ясно дали нашите герои
са преяли три дни със сладко от тикви, както завъ-
ршват повечето приказки. Подозирам, че е станало
точно така. Важното е, че Принцът и Пепеляшка се
намериха, и че са влюбени. Все едно са един човек. Абе,
поезия! На тръгване от театъра ми дадоха едно тик-
вено семенце, което посадих веднага щом се прибрах в
нас. Сега всяка сутрин го поливам и очаквам от него
да порасте чудо. Моето чудо!

There are texts in the children's world literature, which
have definitely left a trace in each one of us. Texts that we
have fallen asleep with, which have made us cry or laugh
hard. Characters whose fate we evoke after time, in order to
remember and see how much we have grown. These stories
we call fairy tales, and the characters in them are also fairy.
Many of them begin with „once upon a time...“ but not the one,
which I will tell you.

„Cinderella“ is one of those emblematic children's tales
that we know by heart. And although it is not clear who the

author is, the plot is not unfamiliar to us. Therefore, over
the years it barely came down from the stages of our reper-
toire theaters and was a mandatory part of our educational
weekend mornings. Like any great text, also that of
Perraultgrimm (fairytale author collecting in one Perrault and
Grimm) bears within the years many dramatizations and
gives the possibility for more and more tales. Some of them
reflect the story of Cinderella, but in others it is only a point
of reference from which the new storyline will emerge.
Adaptations are both the easiest and the most difficult thing
in the world. It seems that you do not change anything, but
actually you become author of the foreign work. Why is
that? Usually we add a comment of the text-prototype to the
adaptation by offering a different point of view to it. We can
change the genre model, and even the fate of the characters.
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