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са засегнали всеки един от нас. Егоизмът като начин
на живот, като философия, която се изражда в солип-
сизъм, за да доведе до крах твоето съзнание, а не след
дълго и моето. Егоцентризъм, който ражда револю-
ции. Създава машини за власт и за пари. Играе си на
война. Егоцентризъм, в който аз съм центъра, а ти
си отвъд хоризонта на периферията. И, ако сега ти
пратя въздушна целувка, ще я получиш ли?

Спектакълът „Его“ започва нежно. Много нежно.
Два показалеца се пробуждат от здраво стиснати в
юмруци ръце и търсят своите мигове на близост. Ся-
каш току-що мощният взрив на атомната бомба е
заличил всичко и последните вишневи цветове окап-
ват над кацналата на клона свенливост. Макар да
виждаме само ръцете на артистите, движението им
описва цялата експресия на тялото им. Тук музиката
не е просто фон. Тя е онази нужна за егото аритмия,
без която то не би оцеляло. И докато любовта се
ражда – тя звучи. Когато пролетта се пробужда – тя
отново е там; за да спре, когато започнем да си игра-
ем на война. И ако е вярно, че екзистенциализмът е
хуманизъм, то от „Хенд“ с hands се опитват да пока-

жат, че съществуването предшества същността. В
социалната ангажираност на „Его“ се крие навярно и
неговата най-голяма сила. Всеки етюд в спектакъла но-
си със себе си собствен заряд, а историите, около ко-
ито гравитират, са нашите истории. Добре манипу-
лирана маса, чийто гняв и агресия успешно са канали-
зирани в масов бунт. Деца, лишени от любов. Деца-
убийци, които бързо правят своята малка крачка от
играта на въже до „играта“ с въже. Доктрини и режи-
ми, които разделят, за да владеят, и обратното.
Един колаж от форми, който актьорите, под режи-
сурата на Иво Игнатов, успяват да подредят така,
че всеки да припознае своето его. Ако все пак за миг
успеем да притъпим своето Свръх Аз и дадем порив на
скритото дълбоко в нас Ид, то навярно сме на пътя,
в който ego = tu, аз в смисъл ти, ако ли не...

...по пътя никак да не бързаш,
че по-добре – години да пътуваш
и остарял на острова да спреш,
богат, с каквото в пътя си спечелил,
без да очакваш нещо той да ти даде2.

2 „Итака“ – 
Константинос 
Кавафис, превод
Стефан Гечев.

Его (аз в смисъл ти)
Ego (ego ergo tu)
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According to Sigmund Freud's ego-
psychology the structural model of our
psyche is divided into Id – Self – Super
Self. The individual interacts with the
outer world and together with this
reacts to inner forces, as well. One of
ego's most important functions is the
ability to distinguish this arising in
one's mind from that appearing in the
outer world. Somewhere here psycho-
analysis and theatre walk at cross-pur-
poses and each school makes its own
reading of the ego. 

Theatre „Hand“ gives a clear para-
digm for the context of the perform-
ance „Ego“ only at first sight until one
sees the subtitle „ego ergo to“ (me in
the sense of you). The direction sub-
stantially changes its trajectory as Me
can never be You, as Ego never equals

You. Even in those cases when one
merges into the other and Us appears,
we cannot talk of equality; ergo Me
and You are in diametrical opposition
and we should walk a long road in
order to meet. Exactly to this „long
road of the day to the night“, until
the last starts deep snoring, make us
compassionate the five pairs of hands
of „Hand“ actors. 

The speechless performance for
bare hands gathers in itself ten etudes,
that develop the idea of the chronic
lack of love, goodness and attention,
that has affected each of us. The ego-
ism as a way of life, as philosophy,
that is built in solipsism to take your
mind to ruin and soon after to do the
same with mine. Egocentrism that
gives birth to revolutions. Creates

power and money machines. Plays
war. Egocentrism in which I am in
the centre and you are beyond periph-
ery's horizon. And if I blow you a
kiss, will you receive it?

The performance „Ego“ starts gen-
tly. Very gently. Two forefingers wake
up from tightly clenched into fists
hands and search their moments of
intimacy. As if the powerful explosion
of an atomic bomb has just wiped out
everything and the last cherry blooms
are falling out over the alighted on the
branch shyness. Although we see only
actors' hands, their movement
describes the whole expression of their
bodies. Here the music is not only
background. It is the arrhythmia need-
ed by the ego, without which the ego
would not survive. And while love is

1 Lego (English)
translated from
Danish „Leg Godt“ –
play well.
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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

’‡ÚËÂÌËÚÂ ÍËÎÂ Ì‡ ¡‡ÌËÒÎ‡‚ ÕÛ¯Ë˜

Автобиография

Autobiography


