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Във военно време като нашето, 
когато често пъти Човекът дори 
не осъзнава, че е на фронта, докато 
битката е на живот и смърт, ар-
тистът ежедневно се бори с едно-
дневното . Неговите окопи може да 
са от книги, от филми или музикал-
ни, но самата битка - нещото „тук 
и сега“ е в театъра .

Там той застава на първа ли-
ния в битката за Човека: „на вой-
на като на война!“

Проблемът: като в картина 
на Магрит, Човекът пада от не-
бето, но сблъсъкът със земята 
често пъти го убива .

Затова Театърът осъществя-
ва донякъде реален, донякъде лабо-
раторен полет и ни учи да се 
приземяваме .

Напоследък обаче като един 
хроникьор на военната обстанов-
ка – какъвто съм за себе си – забе-
лязвам, че Театърът често пъти 
не успява дори да каже на редовия 

войник къде е, камо ли как да се 
спасява .

И точно в момента, в който 
поглеждам своя театрален щит – 
толкова надупчен от безчувстви-
ето, липсата на интерес и цялата 
лошотия навън, и си мисля: „Аз 
какво очаквах – това е просто 
реквизит . . .“ се случи промяната .

Макар и малка, макар и за мал-
ко .

Случи се така, че имах пореди-
ца от посещения в салона за мал-
ки, а както се оказа и големи, и 
който бих нарекла Големия салон .

Куклените представления, 
които хем посетих – хем ме по-
сетиха, са: „Приказка за Скит-
ника-Крал“, „Вълшебното ог-
ниво“, „Вграждане“. И един ма-
лък предател на фронта, един  
„двоен агент“ – „Свят/о“ .

Ето ги там – полагащи грижа 
за най-уязвимото по време на вой-
ната за души – децата . После си 

мисля, че и аз съм дете – и всеки 
човек е дете .

Хората са нещо като матрьо-
шки, но смятат, че, когато пора-
снат, губят детето в себе си . А 
те просто не го виждат .

Чудя се: какъв е този глад за 
грандиозни представления, драма-
тични по мащаб декори – когато 
тук това се оказва просто още 
едно място, в което да се загуби 
човек .

Интимността и искреност-
та в Кукления театър е една спе-
челена битка в полза на човешко-
то . Там виждам как актьорите 
пренебрегват егото си в името 
на колектива, там фалшивото е 
заместено от „наужким“ – две 
съвсем различни неща .

„Вълшебното огниво“ ни при-
помня, че сами пишем своята при-
казка и че нещата може да се случ-
ват, но и ние можем да си ги слу-
чим .

Залепване на счупени човеци
Теодора Кафеджиева

рии; Дъртата вещица е Диана Цолевска – енергична 
и щура, не по-малко, отколкото е и извън приказки-
те, а в централната роля – тази на Войника – влиза 
Боян Стоянов – храбър и готов да бъде автор на 
своята собствена приказка .

„Вълшебното огниво“ е една добре разказана ис-
тория за отговорностите, които поемаме, когато 

последваме желанията си . Разказ за света на приказки-
те, в който всичко е възможно, стига да го повярва-
ме и да го пожелаем . Но нека и не забравяме, че, кога-
то имаш приказка, ти живееш в нея, и така имаш 
само нея, а когато нямаш своя приказка, тогава всич-
ки приказки на света са твои . А нима има нещо по-
хубаво от това?

„Вълшебното 
огниво“

„The Magic Tinder“
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Ефектът, който създава съв-
местното изиграване на един и 
същ персонаж и от кукли, и от 
актьор, ме връща към баналната 
фраза: „Човек е толкова голям, 
колкото са мечтите му“ .

После „Приказка за Скитника-
Крал“ ме развежда из смешни 
приключения по целия свят, по-
казвайки ми го само чрез дървени 
летви, които оформя според 
въображението ми .

„Вграждане“ ме връща към 

корените ми . Демонстрира ми 
жестокостта красиво, за да ви-
ди дали „ще се хвана“ . За да ми 
покаже доколко войната е при-
тъпила усещанията ми .

И накрая „Свят/о“ ме кара 
да обичам и оценявам живота 
си, като бавно и болезнено из-
кълчва нервите и естетически-
те ми разбирания .

Затова: леви-десни/леви- де-
сни към Кукления театър, кой-
то сякаш изпълнява военните 

си задължения безкористно, без 
да набира войници, които да 
водят битки помежду си – ка-
квито често пъти са т .нар . 
критици .

Без съмнение добрият куклен 
театър не е за критиката, а за 
Човека – с всичките матрьошки 
в него .

Той успя да залепи моя паднал 
от небето счупен човек, опи-
тайте и вие .

Куклена сценография 
        за вълшебна приказка

За мен беше истинско откритие да разбера, че 
наред със сценографски талант Васил Рокоманов 
притежава дарба на ерудиран изследовател с умно 
перо, което умее точно и ясно да дефинира откри-
тията в изследваните от него теми . Той е първият 
български сценограф, който написа книга за кукления 
театър, представяща важно изследване . Следвайки 
„законите на жанра“, изложението е разделено на 
отделни глави, които въпреки куклените си разме-
ри, казват много и важни неща . Разглеждайки специ-
фични аспекти на ранните куклени форми, куклена-
та „класика“ и съвременността, авторът прави 
много интересен паралел между историческия и ес-
тетически път, който самостоятелно извървяват 
приказката и кукления театър, за да стигнат до 
точката, в която се пресичат . При тази среща 
кукленият театър получава нова съдържателност, а 
приказката повишава силата на своето въздействие 
чрез още едно сетиво, с което се възприема – окото . 
Приносите в тази посока стават още по-значими 
от факта, че Рокоманов пръв стига до откритие-
то за генезиса на приказния куклен театър като 
градско, а не фолклорно изкуство, свързано най-вече с 
идеите на Просвещението .

Отликата между всички зрелищни изкуства и 
кукления театър е в това, че той се ражда от уни-
калния синтез между изобразителното изкуство, 
сътворяващо куклата и театралното – даряващо й 
живот и умението да живее по сценичните закони . 
Това е факт, известен на всички, но едва в труда на 
Рокоманов се срещаме с такъв многостранен анализ 
на ролята на художниците в процесите на промяна 
в европейския куклен театър и формирането на не-
говата сценография .

За първи път в специализираната научна литера-
тура се търсят аспектите на сценографския анализ 
на вълшебната приказка, „защото за сценографа – каз-
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