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Личности

Проф. Георгиева, иска ми 
се да ви върна назад във вре-
мето и да ви припомня едно 
изречение, което проф. 
Мандаджиев казва, когато от-
кривате специалност по кук-
лен театър. Той казва: „Това е 
експеримент, пък ако оцелее-
те”. Е, оцеляхте, но това доста-
тъчно ли е днес? Стига ли 
едното оцеляване?

Когато той е казал: „ . . .пък 
ако оцелеете”, това оцеляване 
имаше друг контекст . До пре-
ди нас бяха минали няколко 
подобни експеримента – за 
създаване на клас по естрада, 
по фолклор и пр . и сега извед-
нъж куклен театър . Дали ще 
продължи обаче – това беше 
наш въпрос . Навярно огро-
мната амбиция и на препода-
вателите, и преди всичко на 
студентите, които искаха да 
има такава специалност и пра-
веха всичко възможно при не-
възможните условия да пости-
гат резултат, да отговарят на 
онова, което изискваме от тях, 
създаде предпоставка за едно 
солидно оцеляване . Още пър-
вата година, целият академи-
чен съвет беше впечатлен от 
изпитните им работи – без 
кукли, но с импровизирани 
кукли и с ръце, превърнати в 
изразно средство в театъра 
на сенките . Тогава проф . Гочо 
Гочев каза: „Значи от всичко 
може да се направи изкуство, 
ако има хора на изкуството” . 

Когато всички това свърши, те 
– студентите, казаха: „Нас ни 
признаха за хора на изкуство-
то, признаха ни, нали?” Това 
беше наистина невероятно 
признание, защото всички 
знаеха, че сме времено, и че е 
експеримент . Оттук нататък 
както за драмата се подгот-
вят професионално бъдещите 
актьори, така и за кукления 
театър да има професионално 
подготвени артисти, които да 
си вършат работата както 
трябва . Всичко това ни дава-
ше основание да вярваме, че 
вървим в правилната посока . 
Стигна се до там, обаче, че не 
можехме толкова бързо да 
произвеждаме възпитаници 
на кукленото изкуство, колко-
то бързо изникваха театрите в 
окръжните градове . Тогава 
всеки искаше да има свой кук-
лен театър – това влизаше в 
престижа на града . В началото 
приемахме студенти през го-
дина . След това – всяка годи-
на, но куклените театри ник-
неха като гъби . За десетина 
години станаха 20 . Това не бе-
ше достатъчно време, в което 
ние да можем да създадем тол-
кова кадри . Вече не ставаше 
дума за „оцеляването” ни, а за 
пренаселяване с куклени теа-
три . В това отношение първи-
ят випуск, патриотите на кук-
леното изкуство, станаха ди-
ректорите, режисьорите . . . 
Поеха развитието на куклено-

то изкуство в България . И то-
ва беше добро – както се казва 
при Сътворението на света .

В какво се изразява оцеля-
ването сега? Явява ли днес 
пред кукленият театър про-
блемът за оцеляването?

Да! За съжаление . На всички 
ни е ясно, че извървяхме пътя 
на начало, развитие, кулмина-
ция, а сега сме изправени пред 
нерадостна развръзка . 
Възпитанието, обучението, не-
прекъснатото приемане на сту-
денти по куклено актьорско 
майсторство под един покрив с 
драматичните; приемането на 
хора, които не идват при нас от 
любов към кукления театър, а 
кандидатстват в тази специал-
ност като възможност въобще 
да влязат под покрива на акаде-
мията и после да решават свое-
то развитие както сметнат за 
добре – това играе много пагуб-
на роля . Втората причина е, че 
ние не можехме повече да се 
крием зад паравана . Той падна, 
защото приехме естетиката на 
откровения театър . На публи-
ката, на нашите зрители, откро-
вено показахме, че кукленият 
герой е синтез от работата на 
талантливия художник и та-
лантливия актьор – равнопо-
ставени на сцената . И в този 
период имахме прогрес . Това 
присъствие на живия актьор 
обогатяваше възможностите на 
кукления театър . Придаваше 
обем на съдържанието на това, 

За една истина повече
Михаил Байков разговаря с проф. Николина Георгиева



28 29брой 8/2014

което правехме . Всичко това 
ни вдъхновяваше и ние започ-
нахме сериозно да обучаваме 
нашите актьори не само по от-
ношение на кукловодното им 
майсторство, а и като актьори 
в жив план .

Кое отличава днес изку-
ството на актьора, оживяващ 
кукла от изкуството на драма-
тичния актьор? Или нещата се 
сляха?

Не, те не могат да се слеят, 
защото винаги при обучението 
на кукления актьор, заедно с 
обучението в жив план, върви 
и това с кукла . Там е чарът . 
Бедата обаче е другаде, че во-
лю-неволю, акцентът от кукла-
та, незабелязано, нерегламен-
тирано дори се пренесе върху 
живия план . Куклата започна 
да става от основно изразно 
средство– пречещо такова . 
Къде-къде по-лесно е да се из-
разяваш чрез собственото си 
тяло, собствената си мимика, 

отколкото да одухотворяваш 
парче материя, което трябва да 
ти създаде впечатление за това, 
че е живо и т .н . Това изисква 
голям талант! Всъщност тук 
стана пропукването . В момента 
ние сме в положение на хора, 
загубили почва под краката си . 
Създали една специалност с 
много ясни намерения – да се 
развива кукленото изкуство 
днес ставаме свидетели на това 
как живия актьор измества 
куклата от кукления театър .

Юрковски говори за из-
черпването на куклата, но не и 
на кукления театър. Ако това 
е така, какво би я заменило? 
Трябва ли в този случай наше-
то обучение да се преосмили?

Не съм съгласна с Хенрик 
Юрковски . Не е изчерпана кук-
лата . Изчерпани са актьорите с 
въображение . В куклата има 
богат заряд . Майстори като 
Брус Шварц и Албрехт Розер 
показват, че когато до куклата 

седи актьор, който възпитава и 
развива своето въображение по 
посока на откриване на все но-
ви и нови възможности за игра 
с куклата – изчерпване няма . 
Без кукла винаги е по-лесно . А 
и трябва да имаш този талант 
да одухотвориш неживото, да 
се изразиш чрез него, да го на-
правиш интересно . Ако ние съ-
умеем отново да се върнем към 
това, което не означава всяка 
година да приемаме колкото 
кандидати се явят; ако съумеем 
да се възмутим и да вземем 
мерки, за да върнем нещата в 
правилния път, вероятно неща-
та ще се наредят . На студента 
трябва да му е интересна играта 
с куклата, а не как той ще се 
изяви на сцената . В края на кра-
ищата има си драматичен теа-
тър, който иска – нека се изявя-
ва там, но не и да се използва 
кукления театър като платфор-
ма, на която да изявяваш само 
себе си .

Николина 
Георгиева
Nikolina Georgieva
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Не е ли обаче това естест-
вения ход на нещата? Ето и 
поляците сега заявяват, че не-
щата отиват все повече към 
изчерпване на този тип изку-
ство. Появата на куклени еле-
менти в драматичните театри 
не е нещо необикновено. Няма 
ли някакъв вид парадокс в 
това, че куклените театри, ко-
ито са се зародили като прос-
транство за експеримент, в 
момента отстояват една пози-
ция, която по-скоро ги пре-
връща в консервативна ин-
ституция. Кукленият театър 
не иска да изпуска духа (кук-
лата) от бутилката, а реално 
той отдавна е излетял.

В това ни е грешката . Трябва 
да го спрем . Фактически ние не 
произвеждаме чисти куклени-
ци . Ние правим някаква стран-
на смеска от драматико-кукле-
ници . Готвейки се за честване-
то на проф . Илков, намерих 
едни обсъждания на прегледи-
те на професионалните кукле-
ни театри от 1982 г . и там той 
казва колко е тревожно навли-
зането на живите актьори на 
сцената, за които няма никаква 
мотивация . „По този начин – 
казва той, ние компрометираме 
куклата и посяваме съмнение-
то, че кукления театър може да 
бъде пълноценно изкуство . 
Ако ние не подчиним на кукла-
та всички художествени сред-
ства, които използваме, в това 
число и живия актьор, ние рис-
куваме да обезсмислим кукле-
ния театър” .

Смятам, че това е необра-
тим процес. Ако през години-
те кукления театър е успял 
малко или много да се еман-
ципира от драматичния, днес 
ми се струва, че той се стреми, 
условно казано, към драма-
тичния с пълна сила. И имам 
усещането, че връщането на-
зад не е възможно.

Ами няма да го наричаме 
връщане назад, а просто тряб-
ва да пресечем този начин на 

псевдоразвитие на кукленото 
изкуство . Ние не трябва да до-
пускаме обезсмислянето на 
кукления театър . Трябва да на-
мерим начин . Трябва промяна .

Не мисля, че трябва да го 
правите сама. По-скоро друго 
сме смущава, ако трябва да 
сме съвсем докрай честни. 
Ако приемем, че имаме школа 
и тя има своите последовате-
ли, днес вашите ученици, про-
дължават това, което във вре-
мето се е наложило като няка-
къв мейнстрийм. Заедно с то-
ва обаче съществува и реален 
кадрови проблем. Кои са хо-
рата, които днес трябва да 
обучават студентите по кук-
лен театър. Това не са ли съ-
щите онези хора от първите 
ви випуски?...

Да, и които вече си отиват . . .
Мен ме притеснява това, че 

Катедрата по алтернативен и 
куклен театър в Чехия, колко-
то и да и се смеем, като я раз-
гледаш отвътре и виждаш ед-
ни 70-75 души, които са на 
възраст 25-40 години, т.е. ус-
ловно казано в силна, зряла 
творческа възраст, които къде 
с конфликти, къде не, про-
веждат някаква реформа, в 
добрия смисъл на думата. 
Реформа в посока на това да 
обновяти преосмислят значе-
нието на думата куклен теа-
тър. Ние не правим ли точно 
обратното? Не се ли опитваме 
по онзи традиционен, стар, 
като стар не винаги означава 
лош, начин да обучаваме сту-
дентите по куклен театър. 
Отговарят ли нашите акаде-
мични планове на това, което 
днешното поколение търси в 
съвременното обучение изоб-
що, не само по куклен театър, 
а по хуманитаристика като 
цяло. Имам усещането, че вре-
мето е ново, изискванията са 
нови, че всичко се променя, 
дори драматичния театър ся-
каш е много по-гъвкав и прис-
пособим, по можещ да устои 

на всичко. А кукленият теа-
тър, затворен в своя бастион с 
мисълта, че трябва да отстоя-
ва присъствието на една кук-
ла, и в нейно име губи битка 
след битка. И отново армията 
продължава да се обучава по 
един и същ начин, а вече има 
нови оръжия, нов тип страте-
гии, а ние още се учим, че за-
садата е така, а нападението – 
иначе. Не съществува ли та-
къв тип проблем?

Вероятно съществува, но 
така както ти си го осъзнал, не 
е застанал пред нас, може би 
защото ние сме точно от ста-
рия тип преподаватели . Аз че-
тох интервюто с Нина Маликова 
и за тези млади хора, за които 
ти така убедително говориш, че 
променят обучението тя казва: 
„какви са тези млади хора в 
катедрата; аз погледнах и там 
няма един човек или може би 
един-двама, които да се изразя-
ват само с кукли. Всички други 
правят някакъв цирк Нуво и 
това ли е алтернативата на 
кукленото изкуство” . А веро-
ятно, ако ние приемем, че те са 
намерили правилния път, ще 
приемем ли и ние такива про-
мени? На мен ми се струва, че 
тя е права в своята тревога, че 
там вече няма такива хора, ко-
ито да търсят куклата като ос-
новно изразно средство . Те 
възпитават и ще възпитават ед-
на нова генерация в някакво 
алтернативно на кукленото из-
куство . Някакъв друг театър . 
Знам, че и в Шарлевил имаше 
реакция, че те поставят един 
Рекоен за директор на школата, 
който е второ и или трето по-
коление кукленик . И там про-
мяната идва с търсене на пре-
подаватели, които ще съумеят 
да запалят хората, да открият 
нови, неподозирани, изразни 
средства на куклата . Ако про-
дължава зрителят да се вдъхно-
вява, да му бъде интересно, за 
това че там има оживели съще-
ства, които разказват някаква 
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история при това я разказват и 
по-интересно, отколкото в дра-
матичния театър, значи това е 
пътят, който трябва да поемем . 
И ти си прав в това, че е много 
важно кои хора ще поемат въз-
питанието на новите .

Аз имам един много прост 
въпрос – къде са младите? 
Защото според мен има една 
вина и тя следва да се форму-
лира по следния начин – кой 
не успя през всички тези годи-
ни да намери време да създаде 
мост между онова, което е би-
ло в началото и това, което се 
случва днес, харесва ни или 
не? Тоест нямаше ли да бъде 
друга ситуацията, ако имаше 
една естествена приемственост 
на новите елементи, които се 
случват в драмата и които на-
влизат в кукления театър, все 
едно дали ги желаем, или не? 
Но по някакъв начин да има 
хора, които да посрещнат тази 
новост, да я свържат с кукле-
ния театър и с обучението по 
куклен театър. Ако това се бе-
ше случило плавно, все ми се 
струва, че нещата нямаше да 
бъдат толкова фатални. Сами 
ли сме си виновни?

Сигурно сами сме си винов-
ни, защото в момента осъзна-
вам, че ние с проф . Илков и с 
Иван Цонев, основателите, как-
то в театъра, така и при обуче-
нието, сме поставяли твърде 
голям акцент на това, че кукле-
ният театър е самостоятелен 
вид изкуство, че той не е драма-
тичен театър, че ние не трябва 
да подражаваме на живия ак-
тьор и на драматичния театър, 
че трябва да се оттласкваме от 
него . Това е било като непрекъс-
нат манифест и започвам да си 
мисля, че може би толкова сме 
го втълпили в главите им, че 
накрая сме предизвикали тях-
ното противодействие, т .е не да 
се оттласкват, а да се стремят 
към драмата . Ние, без да поми-
слим, сега го осъзнавам, но то-
гава не ни е минавало през ум, 

че толкова много като сме иска-
ли да се оттласнем, едва ли не 
сме провокирали все по-жив и 
голям интерес към това, от кое-
то искаме да се отдалечим, да се 
разграничим . В момента осъз-
навам, че вероятно се е получи-
ло нещо такова . Много се рад-
вам и продължавам да твърдя, 
че ние сега имаме в катедрата 
чудесни преподаватели по кук-
лено изкуство .

Безспорно е така.
Дора Рускова – толкова пре-

дан човек на куклата, и Румен 
Рачев, който иска да прави теа-
тър с кукли, а не драматичен . 
Боньо, който направи не пъте-
ка, а магистрала към естрадно-
то изкуство с кукли . Да не го-
ворим за Жени, за Пашата, за 
техният „Дон Кихот” . За нейно-
то актьорско присъствие с кук-
лата, което никое драматично 
присъствие не може да замес-
ти . Ами неуморимият Славчо 
Маленов? Тоест хората, които 
преподават в момента са пре-
красни .

Кой идва след тях? Не са ли 
те последните Дон Ки хо тов ци?

Са! Ужасно е да си го гово-
рим, но струва ми се, че вече и 
в катедрата се задава с уплах 
въпроса: „А кой ще поеме след 
проф . Рускова?”

Вашият дълг с проф. Илков 
е изпълнен. Имахте достойни 
приемници. Оттук насетне 
кой?

И те питат . И те казват „А 
сега кой ще бъде?’

Тоест улисани в стремежа си 
на всяка сцена тази традиция и 
школа да бъде запазена...

Не само тази школа . Те бяха 
хората, които се опитваха да 
вържат традицията с новото .

Добре, но къде в този про-
цес седи раждането на онези 
кадри, които да наследят и 
които я да запазят, да я дораз-
вият, да я открият в съвърше-
но нов аспект. Съгласете се, 
голямата школа е да оставиш... 
нещо, някого след себе си. Ако 

50% е това да създадеш и да 
имаш своя принос в хумани-
таристиката, в науката, в ме-
дицината, другите 50% за мен 
са в това да оставиш след себе 
си някого. Не просто учени-
ци, които да се разпръснат и 
да захранят театрите в 
Силистра и Ямбол…

Съвършено си прав . Но тук 
искам да попитам и себе си – 
всъщност възпитали ли сме 
личности, които да поемат ща-
фетата, да проведат реформата . 
Всичко е свързано с личността! 
Ето в пеенето непрекъснато 
имаме нови приемници, про-
дължители на това изкуство . В 
балета също, във всяко изку-
ство, но в кукления театър да-
ли е така?

Тогава не се ли връщаме до 
тезата, че всяко нещо си има 
своя естествен край и че може 
би, както казва Дариуш 
Кошчински: „...ако приемем, 
че определен период в разви-
тието на дадена форма на теа-
търа е дошъл до своя край – 
тоест период от развитието на 
кукления театър, начало, не-
говото блестящо развитие и 
пълният му разпад – тогава 
това също трябва да бъде оп-
ределено като резултат от оп-
ределен процес. И в това няма 
нищо нередно – казва той. 
Просто трябва да се разбере, 
че този феномен е нормален и 
да се адаптираме към новата 
ситуация, която следва.”

Много хубаво го е казал . 
Какво бих добавила . Той гово-
ри за раждането, развитието и 
разцвета на тази форма на кук-
леното изкуство, която стана 
през XX век в Полша, и в 
Румъния, и в България след 50-
те години . А сега, вероятно, 
следвайки всемирните закони, 
а не човешките, е настъпил мо-
ментът на края, на упадъка, 
както се казва . Така ли?

Вървим все повече към 
онова, за което говори и 
Юрковски, че терминът кук-
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лен театър, дори ако щете ка-
то институция, като сграда, 
вече не е онова, което е било, 
когато се е създавало. Тоест 
някак си под куклен театър 
вече не може да се има пред-
вид само онова, което се пра-
ви за деца и че то трябва да 
бъде непременно за деца. 
Може би, ако променим името 
„куклен театър” с такова, как-
вото сега не мога да назова, 
очевидно и Вашкел не може, 
както и другите, които са се 
опитвали...

Точно там виждах спасение-
то – да променим името . Вече 
няколко пъти казвам, че ние не 
трябва да се наричаме повече 
куклен театър! Ние трябва да 
се наричаме анимационен теа-
тър, както анимационното ки-
но, или театъра на анимацията, 

което определя много строго 
твоя профил, твоето занима-
ние и развитие . То ще бъде по 
пътя на анимирането . Няма ли 
анимиране при актьорите, зна-
чи няма такъв театър . Защото 
даже и присъствието на кукла-
та, както се опитваме сега да 
задържим или да оправдаем 
името куклен театър, но ако 
тези кукли не са одухотворени, 
не се играе с тях така че да 
грабват зрителското внимание, 
това да е майсторлъка, това да 
отидеш да гледаш – как куклата 
оживява и това чудо да те дър-
жи в театъра развълнуван и 
удовлетворен на финала, а не 
сюжетния ход на това, което 
разказваш . Мислех си, че това 
ще бъде реформата и това ще 
спаси кукления театър, ето ние 
все още го наричаме „куклен 

театър” . Няколко пъти се опи-
тах да говоря за това, че в кино-
то, което е съвременно изку-
ство, ново изкуство, не древно, 
каквото е кукленото, те имат 
игрално кино, имат докумен-
тално кино, имат и анимацион-
но кино . В началото го нарича-
ха също куклено, но много ско-
ро разбраха, че не е това наиме-
нованието и го нарекоха ани-
мационно . А ние сега като сме 
го осъзнали, би трябвало да се 
определим като театър на ани-
мацията и тогава грешка няма 
да има . Който иска да анимира, 
да работи в такъв театър – него 
това ще го интересува . Той ще 
развива този човешки талант, 
защото него, както съм го гово-
рила много пъти, го носи всяко 
дете, то одухотворява спонтан-
но, неживите неща ги превръ-

Николина 
Георгиева и Атанас 
Илков, 2010
Nikolina Georgieva 
and Atanas Ilkov, 
2010
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ща в живи . И ако този талант се 
развива, ние ще станем свиде-
тели на нечувани неща, които 
могат да се видят в този театър . 
Както и сега се случва на някои 
фестивали . Ние сме във въз-
торг точно от някоя актриса, 
която грабва вниманието ни 
точно с живота на куклата, съз-
даден от нея . Ами чудото от 
тазгодишния „Златен делфин” 
според мен беше португалския 
актьор-аниматор, който беше 
овладял блестящо техниката на 
традиционния театър на сен-
ките, не ни представяше своя 
интригуващ спектакъл 
„Прометей” с помощта на но-
вите технологии, които също 
така безупречно владееше . 
Имах чувството, че това е част 
от бъдещето на безсмъртното 
куклено изкуство .

Ще продължим ли да се 
капсуловаме в собствената си 
уникалност на всеки като лич-
ност и общо като нация, зани-
маваща се с куклен театър, 
трета в света, или ще имаме 
поне минималния кураж да 
направим някаква малка 
крачка напред?

Мисля, че слагаш пръст в 
раната и това е чудесно, защото 
въпросът е назрял . Ние сме в 
кризата, а човек излиза от една 
криза само когато дълбоко е 
навлязъл в нея, за да потърси 
истинския изход . Аз лично 
смятам, че в момента е крайно 
наложително да се направи та-
зи реформа . А ние даже не сме 
направили една конференция 
по този въпрос, за да излезем с 
решение . Катедрата е в правото 
си да я изиска, да я подготви, да 
я проведе час по-скоро .

Всички големи и стари 
университети в Европа пра-
вят такива конференции ре-
гулярно, в които преосмислят 
своето съществуване във фор-
мата, в която се намират.

Ето! Значи ни трябва, нала-
га ни се такава конференция, в 
която да преосмислим своето 

съществуване и то е, то чука на 
вратата ни след Новата година .

Съгласен с това, което каз-
вате, че трябва още утре да 
бъде инициирана. Но отново 
се връщам на същия въпрос – 
кои са тези хора, които ще 
поведат тази промяна?

Мисля, че, ако предприемем 
тази промяна, просто ще ги 
открием . Има такива таланти .

Сегашните Дон Кихотовци, 
които са си изпълнили своята 
роля, са вече уморени за бит-
ки. Те могат да бъдат полезни 
със своя огромен опит, но все 
по-трудно ще отразяват оно-
ва, което се случва като кул-
турни процеси в кукления те-
атър в Европа и по света.

Искам да кажа, че все пак те 
трябва да го направят . Защото 
онези, които са кривнали по 
другата пътека и така им е по-
лесно, те нямат нужда, не биха 
искали да оправят театъра, да 
го превръщат в анимационен и 
да се мъчат с трудните неща . 
След като може по инерция да 
мине още един техен живот 
например . Мисълта ми е, че 
това е назряло сред новите хо-
ра, сред студентите, те са тези, 
които искат промяната и това е 
едната страна . Мисля, обаче че 
промяната искаме и ние, защо-
то виждаме грешната посока, в 
която сме кривнали . И все още 
мисля, че е в наши ръце да хва-
нем кормилото и да спасим не-
щата .

Аз не знам дали е погреш-
на. Но знам, че е една от въз-
можностите и знам, че не е 
възможно обучението по една 
специалност мъчно да се про-
меня в годините и често да 
остава непокътната, когато на 
фона на това целият свят еже-
минутно се развива. Когато 
непрекъснато има нови и но-
ви открития...

Добре, но да се свири на ци-
гулка, значи да се свири на ци-
гулка . Това че сега се появиха 
електрически цигулки или ки-

тари, не значи, че се е променил 
начина на извличане .

Въпросът е, че новият му-
зикант може да свири и на 
класическа цигулка и на елек-
трическа. Въпросът е, че успя-
ва да намира часове, в които 
да опитва да модулира този 
звук, който излиза от електри-
ческата и той прави експери-
менти с това. Докато при нас 
се държи само и единствено 
да се свири на Страдивариус и 
да не се дава възможност на 
новите технологии и техники 
да навлизат в това сакрално 
пространство. А младият чо-
век е любопитен и той държи 
да бъде конкурент на своя съ-
брат от Германия, който може 
да свири на всякакви цигул-
ки, дори и въображаеми.

Тук съм склонна да ти дам 
право . Но аналогиите не са 
най-доброто средство . Аз не 
знам появило ли се е модерно-
то кукловодство . За сега се е 
появила дискредитацията на 
воденето на кукла и на аними-
рането . Не знам дали можеш да 
ми дадеш пример .

Ако кукленият театър ус-
пее да се откаже доброволно 
от куклата като свой основен 
инструмент и успее да навакса 
всичко онова, на което актьо-
ра на анимацията умее да пра-
ви – и да анимира, и да води, и 
да бъде пред параван и да ма-
нипулира и т.н., няма ли това 
да даде нов тласък на куклено-
то изкуство, което ще започне 
да държи в своите спектакли 
да има кукла като инструмент. 
Една от големите причини за 
падането на берлинската сте-
на в кукления театър, т.нар. 
параван, е нарочното отделя-
не на едните от другите. Тоест 
тук ни се вменява паравана, 
зад който сме и ние винаги 
трябва да се изразяваме по-
средством него. Не, хората и 
от едната и от другата страна 
на барикадите казват „Ние 
можем повече”. И затова този 
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стремеж да излезеш пред па-
равана и да направиш каквото 
можеш, трябва да бъде поощ-
ряван...

Чудесно, да, то даже се е 
случило, но не се случва оно-
ва, което ти рисуваш в момен-
та и което и на мен би ми се 
искало . А се случва другото, 
защото инертността е много 
велико нещо . Като си излязъл 
сега пред паравана, ако може 
да отидеш и по-далеч и да се 
отървеш от него . Ами, ако ис-
каш – иди си в драматичния 
театър . Затова трябва да оста-
не не на всяка цена куклата 
като предмет, но задължител-
но анимирането на неживата 
материя . С това трябва да се 
занимаваш, да ти е интересно, 
да развиваш . Както искаш го 
прави . Бъди себе си, помагай 
си с тялото . . . но трябва да има 
анимация . Ако ли не – да го 
оставим това изкуство . 
Казваме, че нямаме хора, на 
които им е интересно и толко-
ва е . Иначе струва ми се че 
отиваме там, където е запла-
хата сега . Ти го нарисува мно-
го хубаво . Да има такъв ак-
тьор . Точно такъв ни трябва . 
Да може да прави всичко, но 
таланта и желанието му за ра-
бота да бъдат в анимирането 
на неживата материя . Ей това 
е нещото, което го отличава от 
другите изкуства . Иначе ще 
вземе четка – ще рисува, ще 
вземе цигулка – ще свири, ще 
си пусне гласа – ще пее .

Задава ли се такъв актьор? 
Или трябва да бъде създаден, 
култивиран?

Мисля, че това което можем 
да направим, за да бъде открит 
този талант, да бъде поощрен, е 
да се създадат условия, да има 
предпоставка това да се случи .

Да, защото съгласете се, че 
когато дойдат кандидатите и 
виждате, че те са по второ же-
лание, започвате едно без-
крайно и нарочно ухажване с 
цел да дойдат при вас, което за 

тях най-често е едно компро-
мисно решение.

Да, така е .
Е, този низ от компромиси 

не създаде ли той ситуацията, 
в която всички ние се намира-
ме днес.

Вероятно, вероятно е така . 
Низ от компромиси, които не 
си и забелязал . Но в момента 
вече всичко става драстично . И 
поради новото антиотношение 
към изкуството .

Има и друго, за което ние 
не говорим, а то е безкрайно 
важно. Какво се случва с оне-
зи 25 души, с които Академията 
захранва пазара всяка година 
и пред които седи с тежка сила 
въпросът какво ще правя като 
завърша? На пазара на труда, 
предубедеността към завър-
шилия актьорство за куклен 
театър е в пъти по-голяма от 
колкото към драматичния му 
събрат. Освен това трябва да 
кажем и че за голяма част от 
завършващите кукленици, 
куклените театри в Силистра 
и други отдалечени от центъ-
ра градове – не са апетитни 
хапки, а поради естеството на 
щата, ежегоден прием в СКТ 
не е възможен. Заедно с това 
обаче е редно да кажа и още 
нещо. Не ви ли прави впечат-
ление, че през последните го-
дини едно сравнително голямо 
ядро кукленици работи усиле-
но в полето на драматичния 
театър – кой като режисьор, 
кой като актьор, в екипи, по 
двама, по трима. Това, според 
мен, не е случайно. Това не е 
ли симптоматично? Лю пил-
нята на кукления актьор не му 
създава условия за работа по 
онова направление, за което 
го обучава. Не се ли случва 
именно това, професоре? 
Защото така на кукленика му е 
по-драматичен живота.

Липсва кореспонденция 
между производството и по-
требността . Мисля, че когато ти 
разказвах за това, как ние сме 

представяли приема с потреб-
ността, ти не улови моето разо-
чарование, че всички тези уси-
лия не са намерили подкрепа . 
Приемали сме през година, за-
щото сме виждали че това са 
възможностите човек да влезе 
и да се реализира след това в 
театъра – и това отпадна . Без 
много мислене почна всяка го-
дина прием . Сега поради фило-
софията на министерството, че 
всеки студент си ходи със суб-
сидията и трябва да не изпуска-
ме никого – тези неща лъсват . 
Стига се до там, че студент по 
сценография за куклен театър 
не иска да рисува . Е, защо е до-
шъл тогава? Случва се така, за-
щото той е приет при други 
обстоятелства, случайно както 
се казва . Правим принудителен 
прием! Специално в изкуството 
това е бич . Да, някой ще каже, 
ама на Запад това е пазар . 
Приемаш 100, завършват 10, тя-
хна работа дали ще се реализи-
рат или не, ние не поемаме от-
говорност .

Така е, само че на Запад има 
работещи икономики. У нас 
това не е така.

Съгласна съм с проф . Добчев, 
който казва, че съществуването 
на един театър трябва да се оп-
ределя от качеството на негова-
та продукция . Солидаризирам 
се с неговото остро отношение 
към щата като организъм . 
Спомням си, че станах дирек-
тор на СКТ само за да мога да 
назнача Наско Илков за режи-
сьор . Имаше безкрайна неспра-
ведливост тогава . Той прави 
най-добрият спектакъл за въз-
растни, но го прави безкомпро-
мисно, с цената на живота си . С 
цената на това, че го уволняват, 
защото го е правил твърде дъл-
го . Това, че се играе след това до 
безкрай – това няма значение . 
Изведнъж усетих, че театърът, 
в който попадам, вече не е теа-
търът на онези ентусиасти, ко-
ито са били когато Мара 
Пенкова е създавала театъра . А 
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преобладава един чиновниче-
ски дух, понеже е на щат . Идва 
на работа, репетира, но всичко 
е формално . Някак щатната си-
гурност създава произвежда-
нето на чиновници в изкуство-
то, а не на хора на изкуството . 
Аз не искам да бъда директор 
на такъв театър . Мен не ме бла-
зни директорството, играта на 
театър . Имитираме това, което 
представлява истинския теа-
тър, а вътре всичко е чиновни-
ческа история .

Една такава реформа ми-
нава през човешки съдби. Кой 
може да си позволи такива 
действия?

В началото не е било така . 
Били са онези, които са горели 
за идеята . След това идват тези, 
които са заместители, ползват 
облагата, ама ни горят – ни све-
тят . Получава си заплатата, из-
лиза на сцената и лъже публи-
ката . Нито може да говори – не 
се чува . Нито може да се изрази 
с тялото си както трябва . 
Изкуството е много сложен дял 
от човешките проявления, кой-
то може да се управлява по ня-
какъв начин . То е нещо, което 
отвътре гори .

Връщайки се на темата за 
кукления театър за възраст-
ни, за да направим мост към 
онова, което гледахме онзи 
ден („Страх“ на Веселка 
Кунчева в ДКТ–Стара Загора 
– бел. авт.) трябва да ви споде-
ля, че директори на театри, 
които поставят спектакли за 
възрастни, се сблъскат с това, 
че публиката е преднамерена, 
когато я кани куклен театър 
на постановка за възрастни. 
Моят въпрос е: възможна ли е 
такъв тип държавна полити-
ка, в която, ако не да бъде из-
цяло променено, то поне да се 
даде възможност за промяна 
на статута на кукления теа-
тър. Днес той е длъжен да съз-
дава произведения на изку-
ството предназначено за деца 
и когато направи такова и за 

възрастни, той не просто не 
бива поощряван, а дори на-
против – бива наказван. 
Възможно ли е създаването на 
такъв тип сцена в рамките на 
съществуващите държавни 
куклени театри, която да про-
дуцира куклени спектакли за 
възрастни, тъй като смея да 
твърдя, че през последните го-
дини, едни от най-интересни-
те неща идват именно от този 
сектор. Все по-малко са ми ис-
тинските куклени представле-
ния (макар, че самият аз, из-
ричайки тази дума, усещам 
нейното разклащане, дискре-
дитиране и разпадане на със-
тавните и́ части). Отиването 
на куклен театър необратимо 
ли е, поради факта, че хората 
масово свързват кукления те-
атър с куклата? И тогава пък 
не се ли получава парадокс, че 
хората свързват кукления теа-
тър с куклата, а отиват там 
и… нея я няма.

В Полша един актьор казва-
ше: „Абе ние нямаме проблеми . 
Сутрин си играем с кукли за 
деца, вечер ги махаме и играем 
за възрастни от репертоара за 
драматичен театър . Идват при 
нас, защото сме по-интересни . 
Ние като правим Гогол, го пра-

вим по-интересен от драматич-
ния театър” . Оказва се, че не-
щата си стават, а ние след това 
ги констатираме . И даже когато 
Ян Малик е предвиждал, че то-
ва ще се случи – ние не му вяр-
вахме . Създава се една само-
дейност на театъра без кукли, 
която радва артистите, радва и 
зрителите, защото те не са я 
очаквали . Това е пагубно! 
Тревожи ме това, че правят 
псевдодраматични спектакли . 
За какво са ми? Да си гонят 
мечтите . Да си ги гонят, но за-
що аз трябва да ги гледам в 
кукления театър?

Не се ли получава тогава 
парадоксът, че, ако преди кук-
лата ти е давала възможност-
та да се изразиш, да я одухо-
твориш, да се изразиш чрез 
нея, сега същата тази кукла се 
явява твоя съперница, твоя 
пречка?

Точно твоя пречка, за да из-
разиш себе си . Днес съществу-
ват много хубави спектакли за 
възрастни без кукли . Колегите 
им от драматичните театри им 
се радват, възхищават им се . 
Това е изразходване на енерги-
ята в грешна посока .

София, 
7.12.2014


