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Почина големият полски историк, кук-
ленотеатрален теоретик, педагог, драматург 
и преводач проф. д-р Хенрик Юрковски. От 
1976 до 1979 г. е начело на катедрата за кук-
ленотеатрално изкуство във Висшата теа-
трална школа в Краков. Между 1980 и 1983 
г. основава и ръководи катедрата по режи-
сура за куклен театър, а от 1990 до 1993 г. е 
заместник-декан на Варшавската театрална 
академия. Преподавател във Факултетите 
за куклен театър във Вроцлав и Бялисток, 
гост-преподавател в университети по целия 
свят, а от 2007 г. е Доктор хонорис кауза на 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Автор е на редица книги, посветени на 
историята, драматургията и кукленотеа-
тралната естетика.

Работи активно в Международния съюз 
на куклените дейци – UNIMA. От 1972 до 
1980 г. е Генерален секретар, а от 1984 до 
1992 г. – Президент, от 1992 г. е обявен за 
Почетен президент на UNIMA.

Хенрик Юрковски бе голям приятел на 
България и на българското куклено изку-
ство.

Проф. Славчо Маленов

Хенрик 
Юрковски
(19.1.1927 – 3.1.2016)

Още в първия брой на списанието 
публикувахме негово слово, произне-
сено в България през 2007 г., и специ-
ално даден за списанието разговор с 
него. През тези десет броя публикувах-
ме и други негови текстове. Той вина-
ги имаше какво да ни каже, да отпрати 
мисълта ни в пространства, за които 
не знаехме че съществуват или само се 
досещахме, че ги има, но които той 
спокойно и мъдро обитаваше.

Познаваше нашия театър. Например 
за пловдивския спектакъл „Петрушка“ 
(1967) на Юлия Огнянова (боже, как 
се репликират некролозите в този 
брой), той пише: „Досега смятахме, че 
кукленият персонаж не може да пре-
живява. Пловдивският Петрушка ни 
опроверга… Аз бих спорил с всеки, 
доказвайки, че това е най-сполучли-
вият Петрушка в света“.

Сбогом мъдри професоре, сбогом 
добри приятелю на българския кук-
лен театър…

Никола Вандов
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