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Традиция и настояще 
на чешката театрална кукла

В продължение не век, кога-
то чешкият куклен театър заед-
но с другите театрални разно-
видности води борба за при-
знаване, чешкото куклено из-
куство доказва своята уникал-
ност и способност да бъде 
вдъхновение за останалите теа-
трални изкуства, които използ-
ват неговата способност за ху-
дожествена метафора и фанта-
зия . Прониква в операта, бале-
та, драмата и показва на тво-
рците различни възможности, 
свързани с неговата същност, 
но също така работи с цяла па-
литра от средства – от тради-
ционализма до постмодерни-
зма . Демонстрира връзката си с 
традицията, способността си 
да реагира на съвременния жи-
вот и да защити нелеката пози-
ция в свят пълен с технологич-
ни и психологически изисква-
ния .

Между 19 септември и 26 
октомври 2014 г ., Софийска 
градска художествена галерия 
представи изложбата 
„Традиция и настояще на 
Чешката театрална кукла“ . Тя 
се организира от Института за 
изкуства – Театрален институт 
(IDU), в сътрудничество с 
Чешкия център – София и 
Столичния куклен театър . 
Изложбата, чиито куратор е 
Нина Маликова, е част от 8-то 
издание на Международния 
фестивал за уличен и куклен 
театър „Панаир на куклите“ .

Експозицията представи 55 
експоната, сред които сценич-
ни модели, кукли, маски и дру-
ги ценни артефакти . Съзнателно 
е търсено представянето на го-
лямото чешко разнообразие на 
куклено изкуство – от най-ста-
рите експонати, отразяващи 
историята на чешкия куклен 

театър, до най-различни видо-
ве кукли от периода на 
Модернизма, като известните 
фигури на Спейбъл и Хурвинек, 
до прочутия черен театър . 
Акцентът пада предимно на 
творби на съвременни чешки 
художници, работещи за кук-
ления театър на най-базисните 
чешки професионални кукле-
ни сцени – Театър „Алфа“, 
Театър „Драк“, „Наивен театър“ 
в гр . Либерец, Театър „Минор“, 
като Петър Матасек, Ирена 
Маржечкова, Иван Несведа, 
Марек Закостелецки и др .

Ако трябва да открехнем 
малко повечко завесата над ис-
торията на чешкия куклен теа-
тър е важно да споменем ня-
колко основни момента във 
времето .

Чешкият куклен театър е 
специфичен феномен на чеш-
ката национална култура . От 
началото си през втората поло-
вина на XVII век той е не само 
достъпен за всички групи от 
населението и начин за контакт 
с театралната култура, но чрез 
различните адаптации на лите-
ратурни произведения и исто-
рически събития е принципно 
свързан с културата . 
Предимството му е визуалният 
аспект и впечатляващите исто-
рии, които са насочени към 
широката публика . Уникалното 
за чешкия куклен театър вина-
ги са били, остават и до днес, 
въздействащата тема споделена 
с публиката, привлекателната 
художествена изработка, кук-
леното изпълнение и не на по-
следно място хуморът .

След Втората световна вой-
на чешките куклени творци, 
основавайки се на все по-го-
лямата популярност и значе-
ние на кукления театър, успя-

ват да узаконят неговото съ-
ществуване . Този положите-
лен факт обаче довежда до 
одържавяване на куклените 
театри и възникването на го-
леми професионални куклени 
сцени, а това от своя страна – 
до закриването на малките 
частни трупи, които се при-
държат към вековната кукле-
на традиция .

Под влиянието на съветския 
куклен театър на С . В . Образцов, 
в Прага е създаден Централен 
куклен театър, чийто реперто-
ар, както и неговите кукли ръ-

ководени отдолу, т .нар . „явай-
ки“, значително повлияват ви-
зията на останалите възниква-
щи професионални куклени 
сцени .

Това е периодът на зат-
върждаване позициите на мо-
дерния чешки куклен театър, 
когато в Прага възниква пър-
вото в света висше училище 
по кукловодство (1952) – днес 
Катедра за „Алтернативен и 
куклен театър“ в Театралния 
факултет на Академията за 
изящни изкуства (AMU), сред 
чиито студенти са известни 
световни творци, някои от тях 
и представители на българ-
ския куклен театър (Атанас 
Илков, Николина Георгиева) . 
Младите възпитаници на но-
вовъзникналата катедра скоро 
се противопоставят на офи-
циалния, централизиран и 



кукла, което изисква нови 
сценични решения .

Работата на чешките кукло-
води е свързана в началото с 
английски, холандски, итали-
ански и немски куклени трупи, 
които идват на територията на 
Чехия . През XVIII век вече се 
появяват и характерни за чеш-
кото куклено изкуство изразни 

средства, ко-
ито оставят 
своя отпеча-
тък и до днес . 
Съществено 
е, че поста-
новките се 
играят на 
чешки (по 
това време 
о фициа лен 
език е нем-
ският) и са 
разбираеми 
най-вече за 
обикновени-
те хора . Към 
тази група е 
насочен и 
репертоарът, 
който включ-
ва не само 
големи авто-
ри като 
Шекспир и 
Марлоу, но 
представя на 
публиката и 

известни легенди, библейски 
истории, а по-късно и т .нар . 
„приказни пиеси“, които стават 
основни в репертоара .

Цялостната промяна в зна-
чението на чешкото кукловод-
ство в края на XIX и началото 
на XX век е свързана със силна-
та национална офанзива на 
чешкия културен фронт . Този 
период е изключително важен 
предимно за кукления театър, 
който може да продължи своя-
та историческа популярност . 
Появяват се отпечатани тексто-
ве на куклени пиеси, известни 
художници изработват сценич-
ни проекти за първите чешки 

печатни декорации за куклен 
театър . Попу ляр ност та му се 
разпространява благодарение 
на редици непрофесионални 
трупи, а истински феномен ста-
ва т .нар . „семеен куклен театър“ 
през първата половина на XX 
век . Много малко са семейства-
та, които по това време нямат 
„семеен куклен театър“, редица 
производители започват да из-
работват комплекти кукли и 
аксесоари в различни големи-
ни . Заедно с чешкия куклен те-
атър и изхождайки от неговата 
традиция, се появяват отраже-
ния на световния модернизъм 
и театралния авангард, които се 
наблюдават предимно в най-из-
вестните аматьорски куклени 
сцени в Прага, каквито са 
„Художествено възпитание“ 
(Umělecká výchova) и „Царството 
на куклите“ (Říše loutek) . През 
този период, благодарение на 
инициативата и контактите на 
чешките кукловоди не само в 
младата Чехословашка репу-
блика (основана през 1918 г .), 
но и в Европа, чешкият куклен 
театър, набира популярност . На 
едно от големите събития в 
Прага, с които се представя 
чешкото куклено изкуство, е 
включена голяма изложба с 
международно участие . В 
„Царството на куклите“ през 
1929 г . е основана световната 
организация на куклените дей-
ци UNIMA .

В същия период, който на-
ричаме „куклен ренесанс“, 
Йозеф Скупа оставя за модер-
ния куклен свят две комедийни 
фигури – бащата Спейбъл и 
неговия син Хурвинек, за които 
може да се каже, че от своето 
създаване през 20-те години на 
XX век до наши дни са станали 
емблематични .

Текстът е част от излож-
бата „Традиция и настояще на 
Чешката театрална кукла“, 
представена в СГХГ.
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академичен стил на 
Централния куклен театър и 
черпят вдъхновение както от 
чешката куклена традиция, 
така и от свободното разбира-
не на кукления театър като 
пространство за въображе-
ние . Чрез техниката „черен 
театър“, пренасят на сцената 
магията на театъра на пред-
метите, който, свързан с мо-
дерната филмова техника, 
създава феномена, известен 
като „Латерна магика“ . 
Куклите запленяват и други 
творци-художници, които се 

посвещават на тях не само в 
сценичната им изява, но и по-
средством анимационния 
филм (Ян Шванкмайер, Павел 
Барта и др .) . Ключова роля 
във вдъхновяващото завръ-
щане към куклената традиция 
изиграва Театър „Драк“ 
(Храдец Кралове), където на 
сцената отново се появяват 
марионетките, завръща се ре-
путацията на куклените дей-
ци – художници, технолози и 
изключителни дърворезбари . 
Но не само марионетките, в 
театъра (Театър „Радост“ в 
Бърно, „Театър на куклите“ в 
Острава, „Театър на децата 
Алфа“, „Наивен театър“ в 
Либерец) се възстановяват и 
другите типажи – петрушки, 
маски и т .нар . кукли-тотем, 
все по-често се среща съв-
местната игра на актьор и 


