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Отново театър за нашите деца

На 11 ноември библиотеката, на Българския дом в Прага отвори врати за най-малките си приятели с чеш-
кото представление Pohádka o koblížkovi, дело на „Театъра на дъгата“ (Duhové divadlo) в чешката столица. 
Много смях и весели закачки – не само за децата, но и за техните родители – доброто настроение бе га-
рантирано от организатора на инициативата – БКПК, гр. Прага и бе подкрепено финансово от столичната 
община като част от проекта „На нашите деца“. 

Помните ли популярна-
та приказка „Житена-
та питка“? Вече сте я 
забравили? Ето и мъ-
ничък откъс от нея: 

„Тя, питката, като излязла от огъня, 
озърнала се, смъкнала от гърба си 
въглените и полека се промъкнала 
през открехнатата врата. Плюла си 
на петите и ударила на бяг… Минала 
питката през равното поле, навлязла 
в гората. Тъкмо влизала в гората и 
насреща й, насред пътя, отневиде-
лица изскочил вълк, ей такъв, три 
дни нищичко не хапнал. Облещил се, 
тропнал с крак:

– Стой, питке житена! Както съм 

прегладнял, наведнъж ще те лапна, 
ама ме е страх да не се задавя.

– Недей, вълчо, брат да си ми! Ще 
се задавиш, много съм корава. Поча-
кай ме тук, додето се върна! Мене ми 
е баба заръчала нивката да обиколя, 
където съм се родила, че да стана 
мека и сладка“. 

Нещо подобно се разигра и на 
„сцената“ в библиотеката на Бъл-
гарския дом, макар и с друг главен 
герой. Всеизвестно е, че голяма част 
от приказките съдържат пътуващи 
мотиви, а всеки народ ги разказва 
според собствените си традиции. 

Не се променят обаче техните по-
уки, въплътили мъдростта на нашите 

народи, както и радостта в детски-
те очи, когато имат възможност да 
съпреживеят добре поднесено пред-
ставление. Нашите деца повтаряха 
заедно с актрисите познатите стихче-
та, подсказваха на героите, смееха се. 
А когато хитрата лисица започна да 
се закача с един от татковците, сме-
хът обхвана и възрастните. 

Накрая, малките зрители имаха 
възможност да си поговорят с из-
пълнителите, които играха с много 
чувство за хумор и умение за импро-
визация, да споделят впечатленията 
си от видяното. Не липсваше и мал-
ка почерпка за всички и, естествено, 
обещания за нови срещи. ◆

Миг от популярната приказка


