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Теория, история, опит, полемика

Никола Вандов. Само след година и полови-
на ще станеш най-дълго управлявалият дирек-
тор на СКТ, заемаш този пост от април 2002 г . От 
години наблюдавам работата ти тук и виждам 
колко е трудно, с колко проблеми имаш да се 
справяш, как понякога нещата изглеждат непрео-
долими . . . Как се мотивираш хаосът да не те отка-
же?

Кирякос Аргиропулос. Може би ме мотиви-
ра висотата на изкуството . Познавайки много 
театри – и европейски, и от бившите социалис-
тически страни – намирам, че българският теа-
тър стои на едно високо художествено-професио-
нално ниво . Но в периода около 2000 година, 
след катаклизмите, които се получиха в България, 
когато цялото изкуство потъна, но най-вече теа-
търът, когато видях какво се прави в кукления 
театър, как 2-3 души се събират и почват да пра-
вят „театър на маса“, тогава се запитах: Защо са 
ни тогава тези салони, които имаме? Виждах, че 
сме на прага да изгубим онова, което в миналото 
извоювахме . И бях много изплашен . Защо са ни 
тези театри и бази, ако ще правим театър на ма-
са? И това ме амбицира да започна да работя тук, 
а не в Гърция, където трябваше тепърва да съз-
давам школа, за да се обучават хора . Бих могъл 
да привлека от България добри специалисти, 
които да ми помагат, но в мен надделя усещане-
то, чувството, че съм част от българския театър 
– тук съм завършил, оттук тръгнах, тук бяха 
първите ми стъпки изобщо в театъра . Театърът 
ме направи друг човек! Реших, че трябва наисти-
на да се върна . Освен това нека кажа, че бях ка-
нен за директор на СКТ в далечното минало, но 
отказвах, или поставях условия . Това беше кога-
то през 1989 г . Богдан Сърчаджиев напусна теа-

търа като директор . Той предложи аз да оглавя 
театъра . Явно е виждал в мен качества, но аз пък 
поставих три условия, едното от които изпълни-
мо, а другите две – не .

Никола Вандов. Съзнаваше ли, че са неиз-
пълними? И затова ли ги постави?

Кирякос Аргиропулос. Не . Мислих, че неща-
та могат да се променят, но ми отговориха: Не, 
тогава няма да станеш директор! Когато през 90-
те години имах предложения да стана директор, 
пак отказах, защото щях да бъда автоматично 
назначен по предложение на някого си, а тогава 
участвах в комисии, където обсъждахме какво 
трябва да се случи с оглед политико-икономиче-
ските промени , за да се развива българското 
изкуство и театър занапред . Знаех, че ще бъде 
въведено конкурсното начало и ще мога да пред-
ложа своята платформа . В нея ще развия идеите 
как може да се прави куклен театър и, ако визи-
ята ми се приеме, ще мога 4 години да ръководя 
без да се притеснявам, че някой може да ме осво-
боди . Затова чак през 2002 г . участвах в конкурса 
за директор .

Никола Вандов. Какъв беше за теб тогава 
СКТ? В криза ли беше?

Кирякос Аргиропулос. Да, беше в криза . 
Постановките бяха слаби . Тъпчеше се на едно 
място . Работеше се ден за ден, без визия, хаотич-
но . То и годините бяха такива . Ние не вървяхме 
пред времето, а с него, с онова, което се случва с 
нас . Тогава много активно реших да създам екип 
около мен . Не се получи . Едни напуснаха, други 
аз ги молих да напуснат, защото не ме изпревар-
ват . Стоят и чакат да свърша онова, което има да 
се свърши . Исках да имам екип, който да ми по-
дава, който на базата на това, което съм задал, да 
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мото кихоте-
не“ . Постигали сме го с Катя Петрова с „Приказка 
за Скитника-Крал“, „История за чайка и банда 
котараци“ . Славчо Маленов разви това, което в 
България е слабо познато – работата с марио-
нетка, чистият марионетен театър . Говорейки 
преди малко за режисьори, трябва да кажем, че 
те вървят успоредно със сценографите . Имаме 
много сценографи, но малко са качествените, 
такива, които да са готови да вкарат нова визия 
в това сценично изкуство . Не са дръзки в тър-
сенето на нови изразни средства . И ако това се 
случва, то е благодарение на тандема режисьор-
сценограф . Ние като че ли все повече сме „за-
ключени“ в школата . Затова, когато се говори за 
„българска школа“, трябва да знаем – това е ми-
нало! Така го виждам . Българската куклена 
школа в последните години тъпче на едно мяс-
то . Ние не можем да надскочим онова, което 
познаваме . Въртим се в кръга на познатото, 
липсва ни дързост . Дръзки са Кунчева и 
Голомехова – с цялото съзнание, че могат да 
загубят битката, те не се отказват . Майя Петрова 
също беше дръзка в решението за „История за 
чайка и банда котараци“ .

Михаил Байков . Как се решава подобен про-
блем? Дефинираш нещо, което важи не само за 
СКТ, то е проблем на целия български куклен 
театър . Как е възможно в ситуацията, която ти 
описваш – липсата на режисьори, липсата на 
сценографи, липсата на средства – колективното 
изкуство театър да излезе от омагьосания кръг, 
в който се намира, да надскочи себе си и да на-
прави крачка напред в името на развитието на 
нови изразни средства?

Кирякос Аргиропулос. През 2002 г ., когато 
направихме фестивала „Панаир на куклите“, за-
мисълът беше да извадим на светло българските 
трупи, които тичаха по детските градини и пра-
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тича по състезателните коридори и да ме изпре-
варва . Заварих актьорски екип, който вече се 
подменяше . Имаше млади актьори, които може 
би бяха най-добрите от обучените в НАТФИЗ .

Никола Вандов. Развитието на всеки театър 
можем да оприличим на своеобразна синусоида . 
Винаги има възходи и пропадания, уви, и про-
тяжни равни части . Един театър винаги или 
влиза, или излиза от поредната криза . Как гле-
даш на „твоя“ 14-годишен отрязък от 70-годиш-
ната история на СКТ, според теб, къде е този 
теа тър днес?

Кирякос Аргиропулос. През тези години 
съм попадал и в лични кризи, защото често съм 
си поставял цели, които са се оказвали непости-
жими за осъществяване в театъра . А съм си ми-
слил, че е възможно да ги постигнем . Старал съм 
се това да не повлияе на театъра . Нека за миг 
поне оставим настрана финансовата криза, коя-
то няма как да не повлияе на дейността ни . Но 
загубата на драматургията – а колко много се 
пишеше преди години – все още не е преодоляна . 
Не намирам автори . Не знам къде се крие раз-
ковничето, но и досега нямаме сериозна драма-
тургия, която да е насочена към кукления и въ-
обще към детския театър . Няма я и новата режи-
сьорска вълна в кукления театър . Около моето 
поколение имаше режисьори, които определяха 
лицето на българския театър . Дефицит на режи-
сьори винаги е имало, но не за толкова дълги 
периоди . От края на 80-те до сега, това са повече 
от 25 години, много малко режисьори се нало-
жиха като ярки творчески личности .

Михаил Байков . Кои са били най-големите 
предизвикателства за теб като директор и имало 
ли е случаи, в които си искал да се откажеш? И 
съответно какво те е карало да се завръщаш об-
ратно? Кои бяха турболентните години на театъ-
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веха театър на маса, вторачени в хляба, а не в 
изкуството, с което да си изкарват хляба . 
Впоследствие дойде и другата идея – да напра-
вим фестивал, в който поканените спектакли да 
ни покажат, че има и други измерения, че има и 
друг начин на мислене в кукления театър . Дълги 
години канех да дойде в България трупата на 
Жорди Бертран . Още 1996 г ., когато бях селекци-
онер на „Златният делфин“, преговарях с тях да 
дойдат да играят това представление, но дойдоха 
чак 10 години по-късно на „Панаира на куклите“ . 
Бяха трупа, която правеше от нищо нещо, праве-
ха театър на предмета . Големият проблем на 
българския куклен театър е в липсата на въобра-
жение . Сякаш се страхуваме да фантазираме и 
това е най-страшното . А кукленият театър е из-
блик на фантазия . Да преобърнеш предмета и да 
му зададеш други посоки . Исках да покажа на 
Панаира представления, с които да направим 
съпоставки с нашата работа, да се види накъде 
се развива театърът в чужбина . Защото има 
скъсване между поколенията . Днес колегите не 
знаят какво са правили онези преди тях, макар 
че всичко е видимо за разлика от преди години, 
когато нямаше достъп до интернет . През 70-те 
години бях асистент на проф . Атанас Илков . 
Осем години след като бях завършил той ме по-
кани и с изненада видях, че той преподава онова, 
което е преподавал и на мен – същите пиеси, 
същите етюди . А поколението беше друго, сту-
дентите говореха по друг начин, хуморът им бе-
ше друг . Режехме студентите откъм полет и въ-
ображение . Несъздаването у младите на пред-
поставки за развитието на фантазията им е 
проблем и тогава, и днес . А и у тях има усещане, 
че това, което правят в НАТФИЗ, не е театър, а е 
просто част от учебния процес . Не е така . Това, 
което учат там, трябва да се развива и обогатява 
като индивидуалност на професионална сцена .

Михаил Байков . Не носи ли сигурността на 
щата едно успокоение у твореца, едно творческо 
униние, а от там и приспиване на духа на фанта-
зията – така важна за развитието на кукления 
театър?

Кирякос Аргиропулос. Така е! Аз съм за това 
в България да има и проектни театри . Театри, 
които да работят по проекти . Държавната адми-
нистрация трябва да го поощри . При тях трупа-
та се събира само заради проекта, заради загла-
вието или режисьора . Изиграва се представле-
нието, разпуска се трупата . Това е работният 
цикъл . Говорим, че в България няма пазар . Не е 
вярно . Ние не можем да се нагодим към пазара . 
Да му предложим нещо, което да го накара да 
работи по друг начин . Това е, защото сме си 
свикнали със сегашното положение . СКТ е доб-
ре, защото все пак сме към общината, а там по-
литиката и на финансиране е друга . Но не мисле-
те, че сме чакали със скръстени ръце общината 
да ни предложи промените . Напротив . Ние, об-

щинските директори предлагахме, консултирах-
ме, водихме непрестанни разговори, докато 
стигнем до формулата, която общината прие . 
Консерватизмът е най-лошото нещо в развитие-
то на едно общество . Нищо лошо няма да се 
случи, ако в страната няколко театри заработят 
по този начин . Така работят тези трупи, в които 
са ангажирани „мечки“ . Фактически те работят 
програмно . Да, нивото е друго, но те работят на 
този принцип и правят по 150 представления и 
имат финансова изгода . Често ме питат защо не 
си качим цените на билетите . Да, това ще вдигне 
прихода, ще увеличи и нашия бюджет, но в край-
на сметка освен продажбата на билети, театърът 
води и една социална политика . Българинът не 
взима достатъчно пари, за да си грабне цялото 
семейство и да ги доведе на театър . Задържаме 
цена, която да е ниска и общината компенсира 
останалото .

Никола Вандов. Защо започна все по-рядко 
да поставяш?

Кирякос Аргиропулос. Защото администра-
торът надделя . От друга страна си мисля, че това 
се случва, защото правим много неща, с които се 
ангажирам . Всеки сезон си вдигам летвата . За 
театъра като цяло . Сега са уъркшопите, след това 
искаме да правим Музей на театралната кукла . 
НДК ни дава пространство, в което да направим 
музейна експозиция и този музей да не бъде са-
мо на СКТ, а на българския куклен театър . 
Музей, в който да се изложат всички най-важни 
артефакти, които театрите са запазили, а не те да 
потъват в мазета и складове, където ги унищо-
жава влагата или ги изяждат мишките . Това 
трябва да се запази, защото е част от културното 
ни наследство, това е националното ни богат-
ство . И тук трябва да подчертая разбирането, 
което проявява Мирослав Боршош, предлагайки 
ни изключителното си партньорство .

Никола Вандов. Сам поведе разговора към 
паметта, а и 70-годишнина го предполага . Като 
говориш за нарушена приемственост, за недос-
татъчно усвояване на натрупания досегашен 
опит и т .н, когато виждаме реалната опасност 
това да се случва, всеки жест в обратната посока, 
поне мен ме трогва и впечатлява . Повдигам този 
въпрос, защото си от малцината директори на 
куклени театри, които упорито работят да прео-
долеят нихилизма към паметта – не само с трите 
продължаващи изданията на летописа на СКТ, 
но сега и с този албум за сценографите, работили 
в театъра, от който съм дълбоко впечатлен .

Кирякос Аргиропулос. Голяма част от арте-
фактите от времето на Бръмбъзъците, на чехите 
и пр . е безвъзвратно изгубена . С книгата, която 
издаваме, показваме част от тази непопулярна 
история . Куклата е скулптура, която оживява, и 
сега, когато говорим за музей, ние не можем да 
покажем неща дори и от началото на 40-те, от 
1946 г ., когато е първата постановка на СКТ . Тези 
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артефакти ги няма . Държа много да се направи 
този музей, тъй като СКТ е първият професио-
нален театър, този, който е професионализирал 
другите театри в страната . От тук са излизали 
режисьори, художници и са давали тласък на 
развитието на кукления театър . Исках да събера 
по някакъв начин тази история, да запазя имена-
та на тези заслужили колеги . Виждаш, че в албу-
ма някъде липсват снимки на сценографите . Не 
можахме да намерим . По някакъв начин може би 
са изчезнали във времето . Колкото и сили да 
полагахме да ги открием, някои снимки и арте-
факти липсват . Струва ми се, че още преди 10 
години, когато ти участва в направата на първо-
то издание на Летописа, и други театри тръгнаха 
да ровят в миналото си, да изваждат своите не-
ща, за да има памет . Мисля, че това наистина е 
заразително . Така пишем историята си . И виж-
дам, че не е неосъществимо . Както Николина 
Георгиева казваше преди време: „Абе Кирякос, 
ако направиш списание, ще бъде страхотно не-
що“ . И го направихме списанието „КуклАрт“ . 
Направихме го група хора и сега, когато го пре-
глеждам, виждам страхотни неща – статии, тео-
ретични и критични неща, много снимки . И нека 
се върнем към онова, което ме мотивира . Като 
направим Летописа, като направим списанието, 
като направим добър спектакъл – тогава съм 
страшно щастлив . Ама не било мое? Ама как да 
не е мое . Аз за какво изобщо правя театър? Не 
тая завист – страхотно се радвам на колегите . И 
в годините, в които съм бил директор, когато 
дойде покана от чужбина и да не мога да отида, 
винаги предлагам колеги от друг театър, които 
да заминат . Което не се случва от тяхна страна . 
Досега никой не ми се е обадил и да ми каже: 
„Кирякос, абе я идете на този фестивал…“

Никола Вандов. Да се опитаме да надникнем 
в бъдещето . Как си представяш и какъв би искал 
да бъде СКТ след 5 или 30 години? Не само като 
материална база, защото театърът преди всичко 
е театрално мислене, мисия .

Кирякос Аргиропулос. Освен това, за което 
говорихме, съм си мислил дали не трябва да се 
смени името „куклен театър“ . Дали не трябва да 
стане „театър на анимацията“, например? Нашето 
сигурно е взето от руския театър . Нали актьорът 
излиза пред паравана и играе с кукла, анимира 
пред публиката, прави магии, прави спектакъл 
от всичко, което се намира на сцената . Сега 
инерцията на зрителя е толкова силна, че като 
кажеш, че дадена постановка за възрастни е в 
кукления театър, публиката не идва . Именно 
защото е в кукления театър . Зрителят изпитва 
някакво неудобство да дойде тук, за да не го по-
мислят за много наивен и глупав .

Михаил Байков . Как виждаш излизането от 
този консерватизъм и мислиш ли, че скоро ще 
можем да го надскочим, за да създадем театър на 
куклите и анимацията и за да направим крачка 

напред в развитието на кукленотеатралната из-
разност, в приобщаването на зрителя от най-
ранна възраст?

Кирякос Аргиропулос. Затова и почнах да 
правя „бебешки театър“ . В началото повечето бя-
ха много скептични към идеята . В този вид театър 
от една страна вкарваш детето в театъра, приоб-
щаваш го, а от друга му говориш на език, който е 
различен от този на улицата или компютъра . 
Имах дори още по-шантавата идея да правим теа-
тър за бременните жени . Така че майката да бъде 
проводник на това, което говорим на ембриона . 
„Бебешка пиеса“ също ми беше трудна да я на-
правя, защото нямаме подобна практика . А това е 
друг тип театър, по друг начин трябва да се дви-
жиш в пространството и общуваш с детето и ро-
дителя . Мисля, че нашето изкуство изисква да се 
работи и на лабораторен принцип . Да се правят 
много експерименти, много опити . Той изисква 
малко повече работа и по-дълго време . Трябва да 
имаш салон, в който едни актьори да влязат и да 
работят там два месеца, ама без да пречат на сало-
на, в който играеш основните си представления . 
А ние нямаме тези възможности . При нас всичко 
е много вързано с ателиетата . Ако при драмата 
можеш да работиш условно – с условен декор, 
костюми, предмети и процесът на производство 
да върви заедно с тръгването на проекта, то в 
кукления театър е обратното . Ти трябва да си из-
преварил репетиционния период, който може да 
започне, когато поне 80% от куклите и декора са 
готови . Следователно и цялата ти концепция за 
спектакъла .

Никола Вандов. А налага ли се да правите 
толкова много постановки?

Кирякос Аргиропулос. Не . През първите го-
дини имахме наистина много продукции . Тогава 
правих анкети сред зрители, за да разбера колко 
и какви нови публики привличаме . Правейки 
„Бебешка пиеса“, привличаме нови публики . Но 
защо толкова постановки? Абсурдно е да точим 
една постановка дълго време и да нямаме нови 
заглавия . Има хора, които гледат спектаклите по 
няколко пъти и оттам е нуждата от нови загла-
вия . Но не искам да създаваме произведения от 
световната детска класика по начина, по който 
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За разлика от предишните ве-
кове, когато границите на опре-
делени епохи се обозначаваха с 
голяма лекота, периодизацията 
на съвременната култура се на-
тъква на сериозни затруднения . 
Те възникват поради богатство-
то на нови явления и същности 
на съвременните форми на 
изкус тво, понякога, родени в да-
лечни времена . В допълнение на 
това, под влиянието на 
икономичес ката и социалната 
поляризация в разни части на 
света, литературният и худо-
жествен живот претърпя неве-
роятна диференциация . Раз-
ликите между богатия Север и 
бедния Юг не се определят един-
ствено от икономиката, а разли-
ката между комунистическия 
Изток и свободния Запад не ви-
наги се е заключавала само в 

Идеите на постмодернизма и куклите
Проф. д-р Хенрик Юрковски

родителя го чете вкъщи на детето си . Никога не 
сме правили . Няма да правим и представления 
за показ, т . нар . „фестивални“ спектакли – това 
за мен е пълен абсурд . Винаги съм искал да има-
ме продукция, която надскача средното ниво, за 
да мога да кажа: Ето ви 4-5 представления, избе-
рете си с кое да дойдем .

Никола Вандов. Не е ли по-важен високият 
хоризонт на търсенията пред успеха? Някои театри 
нямат висок хоризонт, те не се изстрелват напред, 
нямат желание да се надскочат, сякаш им липсва 
копнежът по полет, по успех в търсенията .

Кирякос Аргиропулос. Стремежът, разбира 
се е важен . Но трябва и да го защитиш . Понякога, 
за да реализираш нещо такова, трябва да имаш и 
финансите, за да го подкрепиш . Правейки театър 
в СКТ, никога не съм ограничавал колегите . 
Разбира се, правим нужните план сметки, но ви-
наги се стремя да дам пълна свобода на екипа, 
зад който заставам, да му дам пълната свобода да 
направи онова, за което е мечтал . Ето, като гово-
риш за хоризонти, ще ви кажа, че следващият е 
да направим мюзикъл . Мюзикъл, забранен за 
лица под 16 години . Сиреч за възрастни . И кога-
то си казах да направим мюзикъл, реших, че 
трябва да поканим екип, който да разбира от 
този жанр . Екип от Бродуей . Те пък се изцъклиха 
като разбраха, че сме куклен театър, а не музи-
калния, например . Преодоляхме различията и 
вече работим . Януари започват репетициите . 
Февруари – премиера, дай Боже .

Никола Вандов. Как ще посрещнеш 75-го-
дишнината на театъра?

Кирякос Аргиропулос. Ами, ако ме поканят, 
ще я посрещна… (Смеят се.)

Никола Вандов. „Панаир на куклите“ е наход-
ка, продуктивна хрумка, която съдържа в себе си 
всичките проблеми и постижения на СКТ, а и 
подборът на поканените спектакли е много по-
стойностен от този на ред други международни 
фестивали у нас . Смяташ ли, че фестивалът е пе-
рото на шапката на дейността на театъра, че в него 
се синтезират всичките натрупвания на театъра?

Кирякос Аргиропулос. С него искахме да 
видим кой къде е в България . Постепенно се за-
форми идеята да видим какво правят и другите и 
доколко сме съизмерими с тях . Никога не съм си 
позволявал да заведа СКТ някъде заради самата 
туристическа дестинация – трябва фестивалът 
да бъде добър и стойностен . И амбицията ми 
беше да докажа, че фестивал може да се прави и 
на едно малко по-добро художествено ниво . 
Освен това много исках в София да има такъв 
фестивал . България вървеше към Европейския 
съюз и на нашата европейска столица ѝ липсва-
ше тази боичка . Фестивалът променя облика на 
града, а е и престижно за СКТ . Пък и е хубаво да 
видиш и онова, което го няма в България и което 
трудно става – уличният театър . Онова, което се 
ражда на улицата и се показва там . Наистина без 
перо голата шапка не стои добре .
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идеологията . Човешкото обще-
ство не е монолитно в икономи-
ката, културата и мирогледа си . 
Едва ли ще се изненадаме, че ис-
торици и културни теоретици не 
бързат с периодизацията и опре-
делянето на нови явления, огра-
ничавайки се само с тяхното ща-
телно описание без педантично 
подчиняване на гореспоменати-
те идеи .

Наблюдавайки промените в 
кукления театър в последния по-
ловин век, ние сме действали по 
същия начин . Отправната точка 
е тъй нареченият „подражате-
лен“ (миметичен) куклен театър, 
който, получавайки импулси от 
актьорския бароков театър, усъ-
вършенства през вековете реа-
листичното си майсторство и в 
крайна сметка намира своя иде-
ал в представленията на Сергей 
Образцов и неговите последова-
тели .

Образцов е бил участник и, в 
известен смисъл, двигател, в на-
стъпващите промени . Подобно 
на своите предшественици: Паул 
Бран1, Гастон Бати2, Геза Блатнер3, 
той достига до признаване на 
спецификата на кукления теа-
тър като форма на театрално-
то изкуство. Тази специфика 
Образцов свързва с материална-
та природа на куклата . За съжа-
ление, той не забелязва, както не 
са забелязали и всички куклени-
ци от неговата генерация, че спе-
цификата не се крие толкова във 
формата и материалната същ-
ност на сценичния персонаж, 
колкото в самия модел – сдвое-
ната връзка актьор и кукла . С 
разкриването на тези особенос-
ти се заемат артисти, които вли-
зат в кукления театър през 50-те . 
Параванът е захвърлен в склада . 
Актьорът с куклата представя 
пред публиката не само пиесата, 


