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Личности

Бъди себе си и желай да направиш 
това, което много ти се иска
Дилян Ценов разговаря с актрисата Слава Рачева

Как започна всичко? Кога 
Слава Рачева избра кукления 
театър? Или той я избра?

Много по-добре звучи „Той 
ме избра“, но всъщност кукле-
ния театър аз го избрах в един 
момент, в който се оказа, че, 
свършвайки училище и въпре-
ки голямото ми желание да ста-
на артистка, не бях приета в 
тогавашното Висше държавно 
театрално училище . След време 
прочетох за един конкурс в 
Кукления театър . Той се ръко-
водеше от основателката му, 
Мара Пенкова, която взе две 

момичета и едно момче . Ние 
бяхме стажант-артисти, назна-
чиха ни през декември месец 
1955 година . Така започна на-
шият живот в театъра, което 
беше един много интересен пе-
риод . Театърът тогава нямаше 
свой дом, бяха напуснали сце-
ната, на която играеха (на „Цар 
Освободител“), и затова почна-
ха да ходят на турнета . И ние с 
тях . Репетирахме в тогавашната 
балетна зала на Народния теа-
тър . Използвахме и гримьорни 
в театър „Сълза и смях“, който 
беше тогава филиал на 

Народния театър . И така започ-
на нашата дейност . Имаше един 
чудесен колектив на хора, кои-
то бяха създали театъра .

Вие сте само на 17 години и 
половина, когато попадате в 
Кукления театър и там завар-
вате основателите му. Какво 
беше усещането да работите 
сред тях?

Как да ви кажа . . . уважение и 
малко притеснение, защото то-
ва беше съвсем непозната сфе-
ра за нас . Аз не бях гледала 
куклен театър дотогава, защото 
моят баща работеше тук-там в 
провинцията . Когато се вър-
нахме в София вече бях по-го-
ляма и с куклен театър въобще 
не бях запозната . Но желание-
то ми да стана артистка ми на-
прави добра услуга . Всъщност 
бях в театър и се занимавах с 
театър, макар и за деца, макар и 
с кукли, но това беше точно 
театрално действие и театрален 
живот . Основателите се отна-
сяха към нас буквално като към 
едни по-малки техни приятели, 
които трябва да бъдат научени 
на много неща . Тогава в театъ-
ра имаше много курсове, съз-
дадени от Мара Пенкова . 
Учехме правоговор, постанов-
ка на глас, малко пластика и 

Продължаваме поредицата от разговори със знакови 
личности от нашия куклен театър, от българската култура . 
Това са артисти, режисьори, сценографи и писатели, които 
са вградили себе си и своя талант, натрупаната си мъдрост 
и огромния творчески опит в големите постижения на 
кукленото ни изкуство . Нека ги чуем . Те имат какво да ни 
кажат .

Кукларт

Докато стигнем 
до кафенето, я 
спрират два 
пъти за 
разстояние от 
две преки. Една 
жена на средна 
възраст и дете 
на 9 години. 
Няколко други се 
обръщат след 
нас, но не 
посмяват да я 
заговорят. 
Сервитьорката 
и барманката я 
молят за 
автограф. И до 
днес я 
разпознават. 
Защото са 
израснали с 
нейния глас. 
Разговаря с 
всички и им 
благодари. 
Обещава им да 
им обърне 
внимание след 
нашия разговор, 
който най-
накрая ще се 
състои...

Снимка 
Гергана Дамянова
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най-вече ни показваха как да 
работим с куклите . Тогава ху-
дожник на театъра беше Милка 
Начева, майстор куклар беше 
Милчо Янчулев . Правеха все-
възможни неща, за да ни запоз-
наят с куклата, нейната специ-
фика, как се води, отделните 
системи . Атанас Илков се зани-
маваше много с нас, по това 
време той учеше режисура във 
ВИТИЗ .

Първо сте искали да стане-
те драматична актриса...

Не, исках да бъда на сцена, 
нямах предвид драматична ли 
ще бъда, каква ще бъда . Исках 
да бъда артистка!

И попадате в Кукления теа-
тър съвсем случайно, без да 
имате представа от него. С 
какво ви привлече той, за да 
продължите?

Имаше един момент, в кой-
то започнахме да свикваме, да 
ни обучават, да ни харесва то-
ва, да взимаме участие в проце-
са, който дотогава за нас беше 
съвсем непознат . Преди всичко 
ни учеха как да се отнасяме 
към куклата, как да боравим с 
нея . И помня, че премиерата 
ми беше в представлението 
„Маша Загубаша“, в която аз се 
появявах с една кукла петруш-

ка . Учеха ни, че има различни 
видове кукли, след това и отно-
шение, как се изгражда образ, 
как да си приспособим гласа, 
как да се движи куклата, все 
едно че се движи по под, а не 
зад параван в празно простран-
ство и артистът е там . Много 
неща, които като умения тряб-
ваше да се освоят .

Какви спомени пазите от 
Мара Пенкова? Участвали сте 
в едно нейно представление 
„Птиче мляко“.

Тя през цялото време беше с 
нас . Аз нямам впечатление за 
нея само като човек, който по-
ставя в театъра или само го 
ръководи . Тя се занимаваше с 
много неща, показваше ни пре-
ди всичко отношение към кук-
лата и как да се държим с пуб-
ликата .

За вас като актриса какво 
беше да работите с Юлия 
Огнянова в „Историята на 
войника“?

Общо взето взаимно си по-
магахме, защото тогава тя за-
почваше да се запознава с кук-
ления театър . Беше известна в 
драматичния театър и искаше 
да навлезе в спецификата и в 
някакви тайни, които го отли-
чаваха от обикновените неща . 

Един ерудиран човек, много 
добър режисьор, който помага-
ше за цялостната картина, за 
възприемането и правенето на 
спектакъл . Докато за куклите и 
другите неща помагахме ние, 
но това беше, за да направим 
спектакъла така, че да се гледа 
за куклен театър . Там имаше и 
черна камера, имаше много иг-
ра с кукли . Спектакълът звуче-
ше по-абстрактно, каквато е и 
музиката на Стравински – из-
разява много неща, но повече-
то са в абстрактния план . 
Присъствието ми в театъра, то-
гава ми доставяше голямо удо-
волствие и мислех, че това е 
нещото, което мога да правя . 
Не чувствах огромната нужда 
непременно аз да се появявам 
пред паравана . След това се 
появиха още много много дру-
ги неща, които ме накараха да 
спазя едно обещание, дадено в 
началото пред Мара Пенкова . 
„Вие сега, деца, нали ще остане-
те в този театър?“ . И ние тогава 
наистина като деца обе щах ме . 
После не съм съжалявала, че 
съм останала и съм дала това 
обещание, въпреки че сега, по-
гледнато от годините, много 
лесно съм го дала и без някакво 
особено замисляне .

За куклите в „Крали 
Марко“... Кое беше най-голя-
мото предизвикателство за 
вас, актьорите, за да можете 
да играете с тях?

Куклите бяха невиждани 
дотогава, направени велико-
лепно . Забележителна поста-
новка на Иван Цонев, която ни 
докара много награди, пости-
жението беше голямо . За всяка 
постановка първо се проверя-
ваше какво може да направи 
куклата и след това дали ак-
тьорът е в състояние да я води . 
Някъде бяха с помощници . За 
този спектакъл бяха ушити ед-
ни кожени колани като пояси, 
които задържаха голямата те-
жест на едни големи пръчки . 
Това беше вече етапът на явай-
ките, и, за да се движат главата 
и ръцете отделно, и да се крепи 
това голямо тяло, трябваше 
обикновено още един човек, 

Дилян Ценов  
и Слава Рачева
Снимка 
Гергана Дамянова



32 33брой 12/2018

който да помага . Мно го брой-
ните репетиции бяха и затова 
да се усвоява трудността на 
куклата и какво може още да 
направи допълнително . Пуб ли-
ката беше очарована .

Колко време го репети рах-
те?

Много . Поне два месеца бе-
ше със сигурност .

А как се работеше с арх. 
Иван Цонев?

Той участваше в правенето 
на куклите . След като ги беше 
създал на рисунка, влизаше в 
ателието до последния момент 
се занимаваше с изработването 
им . Помагаше, даваше идеи, 
показваше какво иска да се по-
лучи . Непрекъснато присъст-
ваше на репетициите, за да ви-
ди как се овладяват тези кукли . 
Какво може да се облекчи и 
какво да се добави, и какво се 
изисква от тях . Тъй че той беше 
един постоянен спътник в този 
авторски колектив, както и 
преди това в други постанов-
ки .

Защо ви разпределяха в 
толкова много мъжки роли?

Просто решиха, че аз мога 
да играя момчешки роли, да си 
преправям гласа . Другите ми 
колежки бяха с по-мелодични, 
високи гласчета, по-момичеш-
ки, по-женствени бих казала, а 
аз можех да се преправям по-
лесно, да играя и по-типични 
роли . Разбира се нормалните 
мъжки роли се изпълняваха от 
колегите мъже .

Имате ли най-ярък спомен 
от тези години?

Ами всичко беше много, 
много, много интересно . Ра-
ботехме с много ентусиазъм и 
прекарвахме времето си почти 
изцяло в театъра . Много се 
радвахме на това, че успявахме 
да имаме публика и да ни ха-
ресват представленията . Даже 
в началото много трудно изли-
захме на поклон и оставахме 
анонимни до края . Но след то-
ва, като почнахме да се показ-
ваме, най-интересното беше, че 
много от децата даже не може-
ха да познаят кой какво говори 
– значи сме успели да влезем в 

образа . Гостувахме много, при 
нас идваха много последовате-
ли, за да се учат . С различните 
постановки проверявахме от-
ношението на публиката към 
нас и се установиха много не-
ща, които навлязоха после в 
изискванията за правене на 
спектакъл . Например какво е 
добре да се покаже, кое се въз-
приема повече, защото може би 
и досега отрицателните герои 
въздействат много по-силно на 
децата . Трябваше на всяка цена 
да се достигне до нивото, в ко-
ето да има баланс .

Осъзнавахте ли тогава, че 
играейки, пишете историята 
на кукления театър?

Тогава бяхме много големи 
ентусиасти . Сега вече можем от 
дистанцията на времето да ка-
жем, че наистина сме писали 
историята на кукления театър . 
Идването на Николина 
Георгиева изтегли театъра в ед-
на друга форма, защото тя и 
Атанас Илков казаха всъщност 
новото нещо – че може театъ-
рът без кукличките, и може да 
махнем Хопчо и Тропчо, които 
бяха дълги години емблемата 
на театъра . Могат да се напра-
вят неща, които да се приемат и 
да имат голям успех . Разбира се 
не може да се отдели тук роля-
та на Иван Цонев . Това беше 
ерата на художниците . Разбира 
се и режисьорите имаха много 
голяма роля .

През 1971 г. завършвате 
ВИТИЗ. Защо избрахте дра-
матичен театър и защо при 
проф. Кръстьо Мирски и 
Моис Бениеш?

Аз почвам да уча през 1969 
година във втория курс за за-
дочно обучение . Тогава току-
що беше създадена куклената 
катедра и там имаше само за 
редовно следване . Имаше една 
клауза за всички, които не бяха 
учили в театрално училище, а 
бяха самодейци най-напред, 
получили звания по член 9-и . 
Много от тях желаеха да си по-
пълнят образованието . Но в 
момента задочно се учеше само 
за драматичен театър . Тези 
професори тогава се занимава-

ха с този курс . Това откри-
ха – това кандидатства-
хме . А не защото трябва 
да направим някаква 
особена разлика,че сме 
за драматичен театър .

С какво двама пре-
подаватели по драма 
помогнаха на ед-
на куклена ак-
триса?

Те не пома-
гат на куклена-
та актриса, те 
помагат на 
а к т рис ат а  . 
Да се научи 
на театър . 
На добър 
театър, за-
щото до-
брия театър 
включва много 
неща . Включва 
и широка кул-
тура, познания 
за много неща, 
запознаване с 
автори на запад-
ноевропейски те-
атър, на руски 
театър . Тогава 
се учеха и идео-
логически дис-
ц и п л и н и  . 
Помагаше се на ак-
тьора да се движи добре, 
имаше постановка на гла-
са, как се говори на сцена, 
което безкрайно много 
помага на всеки актьор . 
Държавният ми изпит се 
състоя в кукления театър 
в ролята на Малкия 
принц . Това беше вече 
1971 . Не е голяма разлика-
та, защото и досега вижда-
те, че много завършили 
куклен театър играят и в 
жив план, използват се и в 
телевизия и в кино . 
Примерите са много . 
Актьорството и актьорлъ-
ка се учи от всяка страна и 
от всички, които могат да 
ти помогнат . А тези пре-
подаватели бяха изтъкна-
ти наши режисьори, което 
беше голямо богатство . 
Ние бяхме втория курс . 
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Тогава работех и много навън 
– киноцентър, дублаж, радио, 
много предавания за деца . 
Запознах се с много актьори, 
партнирах си с тях, а героя 
Педя човек, известен от „Лека 
нощ, деца“, който е пръв кук-
лен герой на БНТ, се появи с 
участието и партнирането на 
безкрайно много наши извест-
ни добри актьори, както на 
кукления, така и на драматич-
ния театър . Удоволствие беше 
да играя с Кисимов в „История 
на войника“, само че тогава се 
казваше „Огнивото“ . 
Режисьорът на телевизията 
Асен Траянов започна да прави 
сериали за Педя човек, в които 
участваха Михаил Петров, 
Калоянчев, Маргарита 
Дупаринова . Със Славка 
Славова и Апостол Карамитев 
си партнирахме в радиото . Това 
беше момент, в който буквално 
отивахме като на училище, ка-
то на лекция .

Може ли да кажем, че най-
важните неща сте ги научили 
в движение, по време на прак-
тиката?

Да, да, да! За мен театърът 
беше и работа, и училище, в 
което се запознавах с много 
неща . Страшно ме обогатява-
ше . Не мога да кажа, че е било 
безкрайно безметежно и спо-
койно, но тези грижи се забра-
вяха . Неприятностите, огорче-
нията минаваха в другото, за да 
може да се създаде нещо . Още 
от тогава ценя безкрайно мно-
го вниманието и отношението 
на публиката . Няма да забравя 
никога „Рибарят и златната 
рибка“, който можеше винаги 
да напълни салона с деца, кои-
то желаят да се запознаят с 
произведението на Пушкин . 
Бяхме стигнали 1300 предста-
вления . Почнаха да идват деца, 
които са станали родители, за 
да доведат децата си, или които 
са станали баби и дядовци, за 
да доведат децата си на гледа-
ното от тях представление . От 
това време най-добре се прие-
маха, а според мен и досега, 
разказаните наши класически 
приказки . Това са заглавията, 

които са вечни и младите режи-
сьори, артисти, художници би 
трябвало да знаят, че със своето 
съвременно виждане сега също 
могат да помогнат за направя-
нето на едно добро детско пред-
ставление, като в основата оста-
нат героите на приказката и са-
мата приказка . Въп росът е как 
ще се разкаже . А не да кажем: 
„Ние сега ще го кажем по друг 
начин, ние сега ще му сложим 
друго заглавие .“ Не! Самата 
приказка . Използвайте нещата 
така, че приказката да остане 
цяла и истинска, както децата я 
чуват най-напред – като при-
казка, като книжка, като ри-
сунка и така нататък .

Това ли искахте да правите 
в годините, когато бяхте ди-
ректор?

Когато бях директор, основ-
ната ми задача беше театърът 
да оцелее – беше от 1991 до 
1997 г . Всички артисти да имат 
задачи да работят, да бъдат 
максимално използвани и теа-
търът да има публика . Да има 
нови неща, които да се появят 
на нашата сцена и двете сцени 
да бъдат обслужвани добре, и в 
турне да се играе добре, и да се 
правят повече представления . 
След това отпаднаха някои от 
нещата и се замениха с други, 
защото театърът трябваше да 
оцелява в пазарната икономи-
ка . Появиха се трудности от 
материален характер по отно-
шение на публиката . Без дота-
ции беше невъзможно да се 
прави театър . Имаше актьори, 
които искаха да отидат на дру-
го място да играят, после режи-
сьорите, които почнаха посте-
пенно да се отказват, хонорари-
те се увеличиха . Но това са не-
ща, които носеха тези години . 
За мен беше най-важно поз-
дравлението на един наш из-
тъкнат театровед, проф . Васил 
Стефанов, който тогава беше 
директор на Народния театър 
и казваше: „Единствено ти за-
виждам на теб за опашката от 
ъгъла на „Гурко“ и „Раковски“ 
до сцената на театъра .“ 
Навсякъде се отрази този кри-
зисен момент, но опашката на 

театъра я имаше . Гордеехме се с 
пет постановки на сезон . За 
мен голям момент на театъра са 
постановките на драматурга 
Рада Москова . Валери Петров 
също беше застъпен . И през 
1995 г . с Ива Апостолова реших-
ме да направим, по подобие на 
„Аскеер“, едни награди „Кук-
лар“ . Едно представяне, защото 
колегите от другите куклени 
театри нямаше къде да покажат 
своите неща, а имаше нови и 
интересни . И затова, като един 
реверанс към труда и постиже-
нията на всички наши колеги в 
извънстоличните театри, ре-
шихме да направим този пре-
глед . Понеже нямаше възмож-
ност да им осигурим идване, 
игране тука, гледане и жури – 
да ни изпращат заснетите на 
видео спектакли . После вече 
номинираните пристигаха, иг-
раеха представления, а някои 
бяха само за голямото тържес-
тво . Правеха се много хубави 
представяния . „Куклар“ беше 
своеобразен отдушник . 
Можехме отново да се събира-
ме, да се виждаме и да си оце-
няваме постиженията . Много 
бяха отличени, въпреки че то 
трая само някакви пет години . 
Със смяната на ръководството, 
което стана през 1997 г ., две 
години почти нищо подобно 
нямаше . След това се направи 
този „Панаир на куклите“ . Та 
станах директор защото тогава 
реших, че мога да помогна на 
театъра . С най-чисто сърце и 
душа . Даже и материално имах 
възможност . Въобразявах се, 
че мога да помогна, тогава има-
ше тази форма на спонсорство . 
Даже и с нея осигурихме и 
„Куклар“-я .

Театърът успява да оце-
лее...

Успя! С много усилия, с по-
мощта на Софийска община, 
театърът се вдигна на крака . 
Театърът успя . Много голямо 
постижение за мен като дирек-
тор е, че успяха да се влеят 
много млади хора и да подмла-
дим състава . Това бяха години, 
в които постъпиха актьори, 
кои то работят и до сега – Елена 



34 35брой 12/2018

Русалиева, Цветослава 
Стоянова, Румен Угрински, 
Георги Стоянов, по-късно Мая 
Бежанска, Сивина Сивинова, 
която за нещастие не е между 
нас, много рано си отиде . Появи 
се „Бурята“, която за мен е го-
лямо постижение . Въпреки, че 
и тя, и „Трагедия за Макбет“ 
останаха според мен недооце-
нени . Към кукления театър ви-
наги отношението е: „А, сега 
пък ще играят Шекспир, тези с 
куклите“ .

В приказките и в кукления 
театър доброто почти винаги 
побеждава злото, обаче в жи-
вота не е така. Какво правите, 
когато злото побеждава?

Трябва да се отминава с 
мъдрост, да се забравя и да не 
се задълбочава . Няма човек в 
театъра, който да няма съпът-
стващи неприятности, които да 
продължават с трайни послед-
ствия . Било от страна на ръко-
водство към човек от трупата, 
или вътре в самата трупа съ-
ществува някакво състезание, 
някакви лоши неща, обидни . 
Но това е една от трудностите 
на занаята . Аз мисля, че я има 
навсякъде и човек трябва да 
бъде по-мъдър, или да ги отми-
нава с малко търпение, да си 
наложи един режим и по-доб-
ро отношение . Да проявяваме 
мал ко такт . Ние забравяме тези 
неща .

Наскоро отбелязахте юби-
лей – 80 години. Останаха ли 
приказки, които не успяхте да 
разкажете?

Сигурно са останали . Аз и 
досега събирам приказки, по-
съвременни . Любопитна съм и 
опитвам при вече много по-
редките си срещи с деца, в дет-
ски градини или в началните 
класове, да разказвам тези при-
казки . Интересното при децата 
е, че въпреки този виртуален 
свят, в който са попаднали, дет-
ското е съвсем запазено и спо-
койно можем да се върнем към 
класическата приказка, към 
класическата кукла и към при-
ятния и спокоен разказ на са-
мата приказка . Стига да бъде 
добре разказана .

А коя е най-щастливата 
лична приказка за тези 80 го-
дини?

Деца, внуци и правнуци . 
Това е моят живот . И най-вече, 
ако говорим за артистката – 
любовта и вниманието на пуб-
ликата . Това е най-голямата на-
града, която получавам и досе-
га . Това е най-голямото нещо, 
което съм разказала като при-
казка, за да остана и досега поз-
ната, харесвана, спирана, с по-
желания за здраве и дълъг жи-
вот и с въпроса: „Защо не про-
дължава разказването?“ . 
Наградите са многобройни, но 
за мен най-голямата награда, е 
вниманието на сегашните баби, 
дядовци, майки, татковци и 
млади хора, които казват: 
„Израснахме с вашия глас“ .

Бихте ли дали някакъв съ-
вет на 17-годишната Слава 
Рачева, която сега се явява на 
кастинг в Кукления театър, 
като знаете какво дълго пъту-
ване ѝ предстои?

Аз бих ѝ дала много съвети, 
но не знам тя как щеше да ги 
приеме . От тази огромна дале-
чина бих казала: „Бъди себе си 
и желай да направиш това, кое-
то много ти се иска да напра-
виш . Ще бъде и трудно, и теж-

ко, и няма да бъде по мед и 
масло, затова ти трябва да бъ-
деш търпелива, тактична, да 
уважаваш останалите, да це-
ниш много партньорството и 
да слушаш по-внимателно .“

Какво пожелавате на бъл-
гарския куклен театър?

Да съществува, да се разви-
ва и да бъде все така добре 
приет у нас и в чужбина . 
Навсякъде в този огромен свят, 
който почти няма прегради, да 
има възможност да показва ху-
бавите си представления . 
Артистите да бъдат доволни, че 
играят представления, и всич-
ки творци да бъдат ангажирани 
с това да правят хубави, гледае-
ми представления за определе-
ната публика . Има място и за 
малките, особено има място за 
подрастващите, има място и за 
постановките за възрастни . 
Всички могат да бъдат приети, 
зависи от желанието, с което се 
правят, от майсторството, с 
кое то се правят, и от внимани-
ето към тази публика .

А на себе си?
Да съм жива и здрава . Да се 

порадвам още малко на деца, 
внуци и правнуци . И колкото 
мога да погледам театър . И кук-
лен театър .

Гергана Дамянова  
и Слава Рачева
Снимка 
Дилян Ценов


