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  ТаланТ и ТворчесТво  

Коледното празненство се състоя 
на 13 декември, в сградата на 
„Divadlo v Ječné”. Театър „Feigele” 

изнесе приказката „За Мордехай Майсл 
и тайнственото съкровище”. Малките 
изпълнители и техните по-възрастни 
колеги разказаха легендата за един от 
най-известните членове на еврейската 
общност в Прага – Мордехай Майсл, из-
дигнал прословутата Майслова синагога. 
На импровизираната сцена, в защита 
на доброто срещу злото, излязоха без-
страшният Мордехай Майсл и неговата 
красива съпруга, които получават от ма-
гьосниците на гората ковчеже със злато 
и скъпоценни камъни – съкровище, с 
което решават да построят пищна си-
нагога.

Вида Нойвиртова създава театър 
„Feigele” през 1983 година. „Когато оти-
дох на честването на празника Ханука 
– споделя тя, – видях как артисти учат 
децата да рисуват коледна елха. Казах им, 

Приказка за Мордехай Майсл
Без да вдига излишен шум, с много грижа и обич, 
Мариана Новотна, председател на сдружение 
„Българска беседа”, за втора година организира 
мило коледно празненство за най-малките. Този 
път в нелеката задача – да бъде раздадена радост 
– й помогна театър „Feigele” на Вида Нойвиртова.

Текст и снимки:  
Ели Мандажиева

че това едва ли е най-подходящият начин 
от отбележат празника и, съобразявайки 
се с думите ми, те започнаха да учат де-
цата как да нарисуват принцеса. Тогава 
ми хрумна, че бих могла да измисля за 
еврейските деца нещо по-добро.”

С още двама колеги, артисти, Вида 
започва да съчинява сюжети за пред-
ставления, подходящи за различните 
празници. Първоначално в тях участ-
ват възрастни артисти, а с времето към 
тях се присъединяват и деца. Освен от 
традиционните библейски сюжети, ав-
торката се вдъхновява и от еврейски-
те пражки легенди и приказки. Про-
стичките, но освежени с много свежи 
хрумвания историйки, са обогатени с 
песнички и жива музика. В началото 
изработва необходимите декори сама, 
днес, на доброволни начала, й помагат 
художници и дизайнери. В последните 
години с голяма радост и желание вземат 
участие в украсата студентите от Уни-

верситета по приложни изкуства в Прага 
(UMPRUM), които рисуват библейски 
декори и герои – като огромния кит на 
Йона, Голем и др.

Театралният състав включва 10 – 15 
деца на възраст между 5 и 13 години. 
Изнасят представления не само за ев-
рейската общност, но и в Домове за въз-
растни и за деца от пражките училища. 
Участват във Фестивала на детските те-
атри и в телевизионни програми, имат 
и няколко изяви в киното („Poslední 
motýl”, „Golet v údolí” и др.).

Съставът периодично се променя – 
съобразно с това, как „остаряват” чле-
новете му. „Когато децата пораснат, те 
изгубват интерес към театъра. Затова 
постоянно имаме и малки членове, които 
постепенно получават по-сериозни роли 
и поемат щафетата от порасналите си 
колеги. Един от най-малките членове в 
момента е Ханичка Дивецка, дъщеря на 
една от първите ми актриси. Както личи 
– времето лети и идва ред на следващата 
генерация.”

Понякога работата и нерешените въ-
проси  са повече, но Вида Нойвиртова не 
се отказва. „Харесвам това, което правя 
и вярвам, че театър „Feigele” ще донесе 
на децата още много радост.”

А ние ще очакваме следващата хубава 
идея на Мариана Новотна. 




