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БС Приказка заПриказка за златната рибка златната рибка
Представление по популярното произведение на Ал. С. Пушкин организира за малките, по-големите 
и най-големите момичета и момчета, Българският културно-просветен клуб в гр. Прага. Събитието се 
състоя на 19 ноември в библиотеката на Българския дом, а драматизацията бе поверена на артистите 
от „Театъра на дъгата“ (Duhové divadlo, Praha).

Детският театър е част 
от проекта „На наши-
те деца“, реализиран от 
Пражкия клуб на Асо-
циацията на българ-

ските сдружения в ЧР, с финансова 
подкрепа от Кметството на чешката 
столица. Първата част на този про-
ект зарадва първокласниците от 
Българското училище в Прага, които 
на първия учебен ден получиха ком-
плект ученически пособия. В праз-

нично украсената класна стая, 
подаръците връчи лично г-н 
Кирил Беровски, председател 
на АБС. 

Стана ясно, че втората 
част на идеята, посветена на 
нашите деца, бе също успеш-
на – майки, татковци и тех-
ните дечица предпочетоха да 
прекарат неделния следобед 
с удоволствието от съпри-
косновението с изкуството, 
да бъдат заедно и същевре-
менно, фино и незабележи-

мо на пръв поглед, да възпитават 
у своите деца общочовешки нрав-
ствени ценности. 

Точно такава е ролята на при-
казките и на детския театър. Как 
хората се борят за своите желания и 
стремежи и какво се случва, когато 
човек се увлече от алчността; колко 
красиво е човек да бъде скромен и 
да не мисли само за себе си, а и за 
другите – това са само малка част от 
поуките на „Приказката за рибаря 
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и златната рибка“. Артистите се бяха 
постарали да актуализират постанов-
ката, за да бъде тя по-достъпна за съ-
временните деца: бабата вече не меч-
таеше за ново корито (колко ли деца 
днес изобщо знаят какво значи тази 
дума?), а направо за замък, в който 
да бъде кралица. Специално заради 
българската публика, рибарят хвърли 
своята въдица не къде да е, а в Черно 
море. Финалът на постановката също 
бе лекичко променен, вероятно, за да 

достигне поуката по-лесно до 
детската аудитория. А тя гледа-
ше, слушаше и дори участваше в 
постановката – стискаше палци 
на дядото, подсказваше на баба-
та... По-големите очевидно раз-
браха посланията, по-малките 
все още имат време за това, но 
всички се забавляваха чудесно.

И тъй като децата бяха мно-
го кротки и послушни, след 
края на постановката последва 
малка почерпка, подсигурена 
от организаторите.  ◆


