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Личности

Никола Вандов. Не те пред-
ставяме, защото всички в съ-
словието те познават, ценят и 
обичат . Не само у нас . Така че да 
преминем направо към въпро-
сите . Кога ти, архитектът, започ-
на да свързваш творческия си 
път с кукления театър?

Иван Цонев. Пречупването 
не беше случайно, но не беше и 
преднамерено . Така се стекоха 
обстоятелствата . Когато завър-
ших следването си, получих 
дип лом с похвала и трябваше 
да замина по разпределение в 
провинцията . Понеже съм от 
Шумен, ме изпращам там . Но 
въпреки отличната ми диплома 
не отивам в проектантска орга-
низация, защото там няма мес-
та, а ме пращат главен архитект 
на Шумен . Това е чиновническа 
работа . При това ставаш от те-
зи чиновници, дето всички ги 
мразят . По това време много 
обичах да рисувам от натура и, 
когато е хубаво времето, когато 
осветлението е добро, изнасям 
се от канцеларията и отивам да 
рисувам – из турската махала, 
между старите сгради, джамии-
те . Когато отидох в Шумен има-
ше 43 джамии . Та при мен се 
появи един човек и каза: „Аз 
правя куклен театър . Трябва ми 
помощник . Навит ли си?“ И 
понеже чувам театър и искам 

да се занимавам с изкуства, а не 
с канцелария, казвам: „Естес-
твено!“ И двамата тогава се взе-
маме и решаваме да основем 
истински куклен театър . Това е 
през март-април 1955 г . Този 
човек се казваше Димо Вълчев, 
но той отдавна не живее . Между 
другото ми става много мъчно, 
че съм много самотен . Всичките 
ми стари познати, колеги, стари 
приятели, познати ги няма . Ама 
ти знаеш ли какво значи никой 
нямам. И от тези, с които след-
вах, които бяха на моята въз-
раст и от тези, които бяха след 
мен, и те си отидоха . Как няма 
да съм самотен, кажи ми? Много 
съм самотен!

Никола Вандов. Е, ама ти си 
работил и с млади хора!

Иван Цонев. Винаги . И за-
това обичам да съм в компани-
ята на млади хора . Та свършва 
работното време и отиваме в 
читалище „Добри Войников“ – 
една фантастично красива сгра-
да . Там, секретарят на читали-
щето – един много симпатичен 
и събуден мъж Стефан Станчев, 
държеше много нашата дейност 
да се развива . Така основахме 
четвъртият истински професи-
онален куклен театър в 
България след София, Пловдив 
и Варна… Започнаха да идват 
от Бургас, от Русе да гледат как-

во, как, що сме направили и те 
си основаха театрите след нас .

Никола Вандов. Как наме-
рихте нужните ви актьори?

Иван Цонев. Намерихме ед-
ни такива много запалени мла-
ди хора . Междувременно ме 
викаха да стана преподавател 
по архитектура в Техническото 
училище в Шумен . Щом чуе, че 
отивам там, кметът на града се 
обажда по телефона и казва: 
„Не може да дойде, забранява-
ме“ . Не ме пускат . Докато това 
се случва, ние вече организи-
рахме няколко куклени пред-
ставления в читалището и от 
Варна дойде Георги Сараванов 
да види какво чудо сме напра-
вили . Първата ми кукли бяха 
„Альонка“ . Тогава Кукленият 
театър беше като златния гвоз-
дей на шуменската култура . 
Имахме много силна и плодот-
ворна подкрепа от тогавашния 
директор на Шуменския драма-
тичен театър . Той ни помогна 
безкрайно много . Всички ате-
лиета на драмата бяха на наше 
разположение . Първите ми 
кукли бяха петрушки, но по-
често явайки . Така се започна . 
Станахме нещо като школа за 
създаване на куклени театри .

Никола Вандов. Ти беше ли 
гледал достатъчно куклен теа-
тър до тогава?

Абсолютният 
Иван Цонев
Никола Вандов и Михаил Байков разговарят  
с арх. Иван Цонев
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Иван Цонев. Не . Нямаше 
къде . Та по това време дойде 
Сараванов и каза: „Иване, ти ще 
дойдеш при мен във Варна . Аз 
нямам бройка за сценограф, но 
имам за ръководител на ателие“ . 
Казах му, че ще отида с удо-
волствие, защото знаех, че вече 
отивам в истински държавен 
куклен театър . Казах му само: 
„Няма да съобщаваш предвари-
телно, защото няма да ме пус-
нат .“ И така през 1957 г . отивам 
във Варна . Докато ние правехме 
нашите първи стъпки, софий-
ският театър на Мара Пенкова 
през 1958 г . замина за І между-
народен фестивал на куклените 
театри в Букурещ . Софийският 
театър отива по своя линия и 
нашият театър от Варна отива 
там с първата ми сценографска 
работа в ДКТ-Варна „Ненаглед-
на красота“ . Ръководствата във 
Варна бяха на наша страна . След 
това дойде във Варна режисьо-
рът Павел Александров . Напра-
ви „Том Сойер“ . В същото време 
от ЦК на партията пращат Пенка 
Дамянова със задача да види 
какво правим и какви са тези 
модернисти, и кои са тия модер-
нисти Иван Цонев и Павел 
Александров . По това време 
имахме само една канцелария . В 
нея бях наредил проектите на 
куклите, които изпълняваме в 
момента, и Пенка Дамянова вли-
за, представя се и възкликва: „Е, 
слава Богу, че виждам истински 
кукли, защото всичко, което 
гледам, е пълна натура и имита-
ция на човек“ . Представителят 
на ГК на партията, който я съ-
провождаше, като чу какво каз-
ва Пенка Дамянова, долната му 
челюст падна . Тя идва според 
него със задача да ме ликвидира, 
а всъщност почва да ме слово-
хвали . Обяснявам ѝ защо смята-
ме нещата по този начин, а не 
както досега – абсолютно по-
грешна линия за развитие на 
българския куклен театър . 
Хубавото при мен и лошо за 
другите е, че много говорех – 
право в очите, каквото мисля . 
Оказа се, че с Павел правим 
„Том Сойер“ в една съвършено 
нова линия на кукления театър, 
която се прие много добре от 

децата и от възрастните . Успехът 
е огромен . Сараванов е отстра-
нен от същия този ГК, който 
искаше мен да отстрани, а нас 
ни подкрепи и казаха: „Вие ще 
заминете за Букурещ“ . Беше ог-
ромно събитие . Знаех какво 
правят в София . Те правеха не-
що от линията на Сараванов, но 
малко по-култивирано, защото 
там беше Милка Начева, а тя 
беше много добър художник-
сценограф, ученичка на Иван 
Пенков . И тя държеше добро 
ниво на софийския театър, но 
общо взето бяха стараха школа . 
Със Сараванов работих година, 
година и половина . През 1960 г . 
от София идва Николина 
Георгиева, която вече е разбрала 
какво правя, и ме канят с Атанас 
Илков да се включа в създаване-
то на сценографията на „Петя и 
вълкът“ . Отидох като гост да 
направя сценографията, после в 
Букурещ постановката беше на-
градена със златен медал за 
„оригиналност и фантазия“ . 
Прибирам се във Варна . Но се 
получава заповед от Иван Ба-
шев, който беше заместник в 
Комитета за изкуство и култура, 
за назначаване, по средата на 
сезона, някъде през януари-фев-
руари, в София в ЦКТ . Нямам 
никакво желание за това, но за-
поведта си е заповед .

Никола Вандов. Казваш, че 
не си гледал много куклен теа-
тър . Значи ли, че онова, което 
си направил, което е големият 
ти принос към българския и 
световния куклен театър, си го 
творил до голяма степен интуи-
тивно?

Иван Цонев. В началото – 
абсолютно . Виж, Кольо, аз раз-
бирам изкуството по този на-
чин – интуитивно, а не да че-
теш, да си професор, завършил 
ВИТИЗ . За мен, човек на изку-
ството, който има титла профе-
сор, е много съмнителна твор-
ческа личност .

Никола Вандов. Какво зава-
ри, от какво решително трябва-
ше да се откаже българският 
кук лен театър, за да бъде „свобо-
ден“ във визуално отношение и 
да стигне до онова, което нари-
чат българска куклена школа?

Иван Цонев. Навремето най-
важното за мен беше, че кукле-
ният театър трябва да се откаже 
от натурализма, в който беше 
абсолютно потънал . Кук леният 
театър по това време, периодът 
до 1960 г . беше абсолютна нату-
ра . Гледаш умален жив театър . 
Сараванов беше направил таки-
ва кукли, че когато куклата си 
сваля цилиндъра и го слага на 
масата, започва да си маха ръка-
виците – изтегля пръст след 
пръст . Особено на възрастните 
им се събираха очите . Но не ста-
ваше куклен театър . В „Том 
Сойер“, още когато започнах да 
проектирам куклите, усетих са-
мата кукла на главните герои . 
Даже в началото си скулптирах 
куклите . Виж дам как става пак 
натура . Но вече изчистена, об-
общена . На следващата поста-
новка вече разбираме, че дотук 
беше така, но отсега нататък ще 
бъде по друг начин . Най-много 
ни помогна и на мен, и на Павел 
Александров, и на Николина, и 
на Атанас Илков, ІІ фестивал 
през 1960 г . в Букурещ . Там вече 
се осъзнахме какво правим и 
как трябва да го правим . Там 
гледах всичко . Албрехт Розер, 
който като актьор и изпълнител, 
като създател на спектаклите и 
фигурите, беше на границата на 
живата кукла . Той води марио-
нетки, а те са много близо до 
натурата и живите хора .

Никола Вандов. Розер по-
казваше и отношението на са-
мия водач към куклата и ней-
ното действие . То това е и шан-
сът на кукления театър .

Иван Цонев. Много точно 
определение . Затова, когато на-
правиш един спектакъл, в кой-
то почти няма кукли, обикно-
вено колегите казват: „Да, ама 
не е куклен театър .“ Да, ама е! 
Защото самото отношение е 
кукленият театър . Аз съм чове-
кът, който махна паравана .

Михаил Байков. Призна ли 
си?

Иван Цонев. Да . Ние го мах-
нахме, но те сега вече се оляха .

Михаил Байков. С какви 
мисли се върна в София от 
Букурещ? Какво си каза, къде 
пожела да го видиш театъра?
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Иван Цонев. Направих за-
едно с Атанас Илков „Сък-
ровището на Силвестър“ . 
Абсолютно под влияние на 
спектакъла „Ръката с петте 
пръста“ на Маргарета Ни-
кулеску и Щефан Хаблински . 
В тази пиеса заслугата беше 
преди всичко на Анжел Ва-
ген щайн . Той се включи мно-
го активно .

Михаил Байков. Това ли е 
първият куклен театър за въз-
растни?

Иван Цонев. Абсолютно! 
Имаше хора, които идваха да го 
гледат по 20 пъти . Но знаете ли 
защо? Има един момент, в който 
двамата пирати играят туист . И 
се чува музиката „Twist again“ . 
Та затова… Имаше около 400 
представления . Беше феномен . 
Нямаше по това време спектак-
ли с такова посещение . Та идва 
Атанас Илков и казва: „Иване, 
тези кукли трябва да се напра-
вят много хубаво .“ А аз му каз-
вам: „Ще покажеш живите ръ-
це зад куклата .“ И така го на-
правихме . Когато трябва жива 
ръка, ще показваш . Иначе кук-
лите си бяха явайки . Изоб що, 
еклектиката започна .

Никола Вандов. Питам се 
какво ти дава работата в колек-
тив? И с какво те ощетява?

Иван Цонев. Театърът си е 
театър . Ставаш зависим от теа-
търа . Да бъдеш самостоятелен 
творец не е лесна работа . 
Ставаш самотник . А в театъра е 
весело . Именно в театъра се 
научих да псувам, ама много 
яко . Не обичам да седя на репе-
тиции, не обичам едно и също 
нещо да се повтаря . Когато пра-
вих „Крали Марко“ полека-ле-
ка се дистанцирах от участие в 
репетициите . Обаче участвам 
активно с идеи . Накрая ме на-
писаха съавтор на режисьора .

Никола Вандов. Има ли 
наш режисьор, с когото съжа-
ляваш, че не си работил?

Иван Цонев. Няма такъв .
Михаил Байков. Връщам 

те към създаването на кукле-
ната катедра във ВИТИЗ, кога-
то се събрахте с Атанас Илков, 
с Ни колина Георгиева . Какви 
бяха идеите ви в началото – на 

какво да ги учите първите сту-
денти?

Иван Цонев. По това време 
беше ректор Желчо Ман-
даджиев и той решава да по-
могне, да ни закриля в идеята 
на създаване на куклена катед-
ра . Той ни изпраща, мен и 
Николина, в Прага, в ДАМУ . 
Три месеца сме командировани 
там . Гледаме, слушаме, ходим 
на лекциите . Чехите бяха мно-
го сърдечни и ни уважаваха . В 
тяхното списание пише: бълга-
рите са направили по-хубав 
куклен театър от нас, дето има-
ме зад гърба си 350 г . история 
на кукления театър . Но тъй 
като ние сме освободени от 
всичко това, направихме от-
критие . Чехите ни завиждаха 
благородно . И започнаха да ни 
показват всичко, което можеха 
да ни покажат – спектакли, те-
атри . И в Словакия ни праща-
ха . Взехме от там цялата орга-
низация и се върнахме . Всичко 
започна от чешката школа, от 
техните решения за училище за 

куклен театър . Приехме пър-
вия випуск, след това и втори, и 
трети, които бяха страшно за-
палени . Просто нямате пред-
става колко запалени . Учих ги 
да правят и кукли . После се 
изпорти работата .

Михаил Байков. Това ли 
липсва днес – че го няма този 
пламък?

Иван Цонев. Абсолютно!
Никола Вандов. Из ку ша ва-

ло ли те е да работиш и в дра-
матични театри?

Иван Цонев. Имам 4-5 по-
становки . Николай Савов беше 
директор на ДТ-Бургас и все ме 
викаше . Ама ще ми е скучно – 
направя един декор, една стая с 
таванче, с перденца . Кукленият 
театър си е друго нещо .

Никола Вандов. Закани се 
да ни кажеш коя е най-слабата 
черта на българина .

Иван Цонев. Никога няма 
да се откажа от това си изрече-
ние: „Ние, българите, не обича-
ме да помним . Ние памет няма-
ме .“ Всичко друго може да 
приз наваме, но нищо не пом-
ним и не щем да помним . При 
нас всичко почва от мен . . .

Никола Вандов. Парадокс 
е, че човекът, който направи 
най-много за съхраняването на 
паметта на СКТ е Кирякос Ар-
гиропулос . Той инициира и из-
даването на „КуклАрт“ .

Иван Цонев. Да, така е . Сега 
иска да прави музей на българ-
ския куклен театър . За този му-
зей се боря от много години . 
Нямало помещение . Няма кук-
ли . Васил Апостолов и Любо 
Цакев направиха мини-музей в 
Стара Загора, в едно помеще-
ние срещу театъра . Събраха 
няколко кукли . Във Варна има-
ше малка изложба . В интерес 
на истината, там още има музей 
– доста богат . Но и той взе да се 
разпилява . Веселин Неделчев е 
най-добрият художник-изпъл-
нител в българския театър . 
Друг такъв нямаше . Работеше 
със сърце . Та неговия син рабо-
теше във Варненския театър . 
Като му трябваше някаква мос-
тричка за проектите, ходел с 
ножицата и режел от плата по 
куклите . . . Навремето горяха 

Иван Цонев
Ivan Tsonev
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куклите . Да плачеш, да блъс-
каш, да викаш, да крещиш, да 
хванеш този, дето е наредил . . . В 
Министерство на културата, 
във финансовия му отдел, смя-
тат, че, когато нещо е бракува-
но, то трябва да се унищожи . И 
в стария Варненски театър, на 
двора, чупеха кукли и ги горя-
ха . И виждаш как се гърчат от 
огъня . Страшна работа . Та за 
паметта мога много да ти гово-
ря . Чехите, при които ни пра-
тиха, имаха всички спектакли, 
едно към едно, без да се режи-
сира, заснети на филм . Всичко! 
Тук някой да се сети за подобно 
нещо?!

Михаил Байков. Разкажи за 
„Крали Марко“, за куклите…

Иван Цонев. Идеята да пра-
вим „Крали Марко“ е моя . 
Веселин Ханчев има написан 
киносценарий . Виждам го, оти-
вам при Станчо Герджиков, ди-
ректора на ЦКТ, и му викам: 
„Станчо, това е пиеса, която 
трябва да направим .“ „Хубаво, 
бе, Цонев“ . Да, ама, трябва да 
намерим режисьор, а аз съм 
сценограф . А всички режисьо-
ри се дърпат, вижда им се теж-
ко, неподходящо . Отивам при 
Иван Теофилов и му викам: 
„Айде!“ Обаче той смята, че 
трябва наново да се напише . Аз 
му викам добре, ама използвай 
това . Каза „Добре“ . Когато 
Павел Матев разбира, че иска-
ме да правим „Крали Марко“, 
казва: „Еййй, доживях „Крали 
Марко“ на моя приятел Веселин 
Ханчев да отиде на сцена“ .

Михаил Байков. Как реши 
куклите да са така огромни?

Иван Цонев. Еййй, това е 
тайната . Страшно са доволни 
всички сценографи чужденци, 
че това им приличало на бъл-
гарска икона . Не е въпросът, че 
там има икона, а в това, че кук-
лите имат „звучене“ на икони . 
Защото в този малък отвор на 
сцената, в това малко прос-
транство една нормална кук-
лич ка ще бъде тинтири-минти-
ри . А тази голяма кукла като се 
покаже там – егати Крали Мар-
кото . Започва отдолу, а калпа-
кът му опира на горната рамка 
на сцената . Ето това е тайната 

на пропорциите . Тя е точно 
осъществена в „Крали Марко“ . 
От друга страна е тайната на 
колорита . Зебло, и то намачка-
но, и така се втвърдило и ими-
тира напуканата, нещастна 
българска земя . Всичко е зебло . 
И куклите са от зебло, и всич-
ко . И идват разни умници, и ми 
викат: „Как така лицето от зеб-
ло, всичко от зебло?“ Отгова-
рям им: „Виж сега, в театъра 
има едно нещо много силно, 
важен компонент . Осветление 
се казва .“ Осветлението може 
да бъде супер, супер, супер 
важ но . При нас пущат едни та-
кива, аз им викам „кебапчий-
ски“ прожектори, големи, с ед-
на лампа, да светят там нещо . 
Това няма нищо общо с теа-
трално осветление . То, казвам, 
с осветление можеш да напра-
виш колонна зала без да има на 
сцената декор .

Никола Вандов. А съзнавах-

те ли, когато го правите, че 
става нещо, което е абсолютно 
върхово постижение на бъл-
гарския куклен театър .

Иван Цонев. Осъз на-
вахме…

Михаил Байков. В Един-
бург сте били с този спектакъл, 
и там той е имал голям отзвук .

Иван Цонев. Не могат да 
слязат актьорите от сцената . 
Десетки минути стоят и се кла-
нят . (Плаче.) Това е публика, 
дето не знае ни дума българ-
ски… Седят и не искат да си 
идат .

Никола Вандов. А у нас 
публиката как приемаше спек-
такъла? Имаше ли същия от-
звук?

Иван Цонев. Имаше . Но не 
така ентусиазирано . Но пак 
имаше . Стигали сме до 10 ми-
нути аплаузи .
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