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Децата са единствените 
способни да изпитват емпатия
Никола Вандов и Михаил Байков разговарят с писателката Рада Москова

обичайните герои бяха прасен-
ца, зайчета, патенца и прочее, 
реших да въведа друг вид кукли . 
Формалната страна ми беше ин-
тересна, та измислих кукли-бук-
ви . Едно зле написано изречение 
толкова се възмущава, че избяг-
ва от тетрадката: „Едно изрече-
ния търси приключение .“ И под 
този знак мина целият ми живот 
– изречения, търсещи приклю-

чения насам-натам . Пиесата, за 
която говоря се казва „Раз-
сърдените букви“ и в ЦКТ я пос-
тави Лиляна Дочева (1970).Тази 
пиеса беше много различна, 
много нова и веднага бе оценена . 
Всяка буква си намираше персо-
наж, с когото влизаше в контакт . 
Кукленият театър е зависим от 
формата, от образа на предста-
влението . След това ми предло-

Никола Вандов. Рада, пра-
вим в „КуклАрт“ поредица от 
разговори със знакови фигури в 
нашата култура, и по-специално 
в кукления ни театър . Ти си и 
поет, кинодраматург, автор на 
пиеси за драматичен театър . . . 
Но сега ще гледаме да се ограни-
чим с работата ти в кукленото 
изкуство . И така . Как стигна до 
театъра за деца, до кукления 
теа тър? Какво стана, че една ле-
карка започва да пише пиеси? 
Кое беше случайно, кое беше 
подвластно на някакви законо-
мерности?

Рада Москова. Случайности 
всякакви, интересни обрати . 
Преди кукления театър, написах 
няколко детски пиеси за Мла-
деж кия театър . Тогава Иван Тео-
филов ме покани да напиша не-
що за кукления театър . Тъй като 
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жиха да напиша още една пиеса 
– „Здрасти! Как сте? Добър ден!“ 
(1973, в ЦКТ) . Нея я поставиха 
даже в Москва, в известния теа-
тър на Образцов . Този вид про-
вокация – нови кукли, нов вид 
мислене – направи пиесите ми 
популярни и те се заиграха по 
света . Дължа го и на Йордан 
Тодоров и неговото изобретение 
– фестивала „Златният делфин“ . 
Започнах да се замислям за дра-
матургичното въздействие на 
образа като знак, като нещо, 
кое то носи послание и това ми 
помогна после в киното, където 
използвах силата на образа като 
част от драматургията на сцена-
рия . Така, лека-полека влязох в 
кукления театър . Една от най-
играните ми пиеси по света и до 
днес е „Къде отиваш, конче?“ . В 
Чехия, в Грузия, в Полша, в 
Хамбург . . . Къде ли не .

Никола Вандов. Само Иван 
Теофилов ли е непосредствени-
ят дразнител, който те накара да 
отидеш при куклите или и въз-
растта на Теди Москов?

Рада Москова. И детето ми, 
и Иван Теофилов . . . Забе-
лежителни бяха представления-
та му „Часовникарят“ (1965) и 
миниатюрите „Летището“ и 
„Спомен за края на града – 1943“ 
(от спектакъла „Стихове и кук-
ли“ в ЦКТ, 1966). Спомням си, че 
там за пръв път видях актриса в 
жив план – Елена Жандова .

Никола Вандов. Още се спо-
ри това за добро ли е или за ло-
шо, когато кукленият артист из-
лиза пред паравана . . .

Рада Москова. Живият ак-
тьор никак не ми пречи . За мен 
всяко нещо, което създава нова 
куклена естетика, е добро . 
Обикновено за лошо се смята от 
тези, които гледат на кукления 
театър само като на изкуство на 
ръцете – ловката анимация, раз-
движване на куклата, забавното 
наподобяване на човек . То има 
значение, разбира се, в тази по-
сока има истински виртуози . Но 
живият актьор създава дистан-
цията между един фикционен 
образ и отношението на живия 
човек към него . Човекът към 
фикциите си . Иван Теофилов 
създаде и друг образ на този теа-

тър – нова куклена естетика . 
Нека споменем поразителния му 
„Крали Марко“ (ЦКТ, 1967) . 
Тогава всички решиха, че този 
вид епичен театър, тази куклена 
иконография е откритието и за-
почнаха да правят имитиращи 
го представление след предста-
вление . Кой ли или къде ли не 
направи такива подобия, но те 
нямаха тази емоционална, худо-
жествена, артистична мощ, как-
вато имаше „Крали Марко“ . 

Никола Вандов. Защо каз-
ваш само Иван Теофилов? В 
един близък период от време 
там има спектакли и на Любен 
Гройс, и на Юлия Огнянова .

Рада Москова. Не съм ги гле-
дала . Моите спомени за театъра 
са лични впечатления от пре-
красните неща, които бяха съз-
дадени на куклената сцена в 
ЦКТ . Говоря за отпечатъците 
върху личната ми чувствител-
ност и съзнание . В кукления теа-
тър по-нататък освен Иван 
Цонев дойде и Енчо Пиронков с 
„Алената царица“ (ЦКТ, 1974) . 
Професорите Атанас Илков и 
Николина Георгиева освен за-
помнящи се спектакли, създадо-
ха и ученици, които после стана-
ха режисьори Васил Апостолов, 
Злати Златев . И в ЦКТ Яна 
Цанкова – куклен режисьор-от-
кривател (тя самата рисува) съз-
даде много интересни, много 
иновативни представления . До 
ден-днешен помня „Принцесата 
с ехото“ (ЦКТ, 1982) с художник 
Майя Петрова . Петър Пашов и 
Слави Маленов пък започнаха 
със Силва Бъчварова . Всеки, 
който направи нещо в кукления 
театър, го направи със своя ху-
дожник . Моята приятелка и съу-
ченичка Ива Хаджиева пък съз-
даваше прекрасни кукли . 
Последното представление, кое-
то ме впечатли и което помня е 
„Ние, врабчетата“ (ЦКТ, 2002) на 
Катя Петрова с Кольо 
Карамфилов . От огромно значе-
ние е художникът .

Никола Вандов. Какъв тряб-
ва да е човек, за да се занимава с 
театър за деца? Защото съвсем 
не сте много тези, които успеш-
но сте писали за деца – Валери 
Петров, ти, Борис Априлов…

Рада Москова. Способност 
да се разбират с децата . Освен 
това някаква желание да развли-
чаш – весела присмехулност, да 
се смееш с другите, със себе си, и 
върху себе си .

Никола Вандов. Децата осо-
бено ценят това качество .

Рада Москова. Да, много . 
Освен това ще ни се да внушим 
съществени етични норми – до-
бро-лошо, грозно-хубаво, лъжа-
истина . Тези неща вълнуват дет-
ските автори . Те предпочитат да 
говорят така, че да бъдат разбра-
ни, да говорят на някакъв поня-
тен език . Да не казвам колко 
песни съм написала за телевизи-
онни куклени предавания .

Никола Вандов. Какво смя-
таш за лириката, за лиричността 
като врата за възприятието и на 
съвременните деца?

Рада Москова. Мисля, че да, 
защото то е звучно, ритмично, 
красиво – представлява прово-
кация, а детето винаги се подда-
ва на това . Когато искам да уми-
ря моята правнучка ѝ пускам 
някакви детски предавания с 
песнички и тя веднага замлъква . 
Тя е на две години и половина и 
все още не е в състояние да раз-
бере кое какво е . Детето няма 
защитни сили срещу стереоти-
пите . Някой път ѝ обяснявам, 
някой път въобще и не се опит-
вам . Мисля, че музиката, лирич-
ната музика, песничките, обра-
зите, са просто някаква магия, 
на която децата се поддават .

Никола Вандов. Смяташ ли, 
че по-сантименталните неща са 
по-близки до децата от по-сдър-
жано казаните, по-суровите?

Рада Москова. Да, децата съ-
преживяват, те съчувстват . С 
възрастта човек се защитава от 
болката на състраданието, от-
чуждава се от другия . Защо ви-
наги положителният герой се 
ползва от тези акламации в зала-
та на кукления театър, а лошият 
е наказван с освиркване? Децата 
имат нужда да споделят . Спом-
ням си синът ми Теди като ма-
лък ме питаше кой от героите е 
добър, кой – лош . Казвам: Това е 
смесено – ту е добър, ту – лош . 
Но винаги оставаше въпросът – 
кой е добрият и кой – лошият . 
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Важно е първото усещане на де-
тето за добро и зло .

Михаил Байков. Много ми 
се иска да ви върна към „Къде 
отиваш, конче?“ . Понеже тя на-
истина си остава някак най-ем-
блематичната, помните ли как се 
роди, как я написахте? Веднага 
ли се изля и как тръгна по този 
щастлив път, който има вече 
толкова време – до ден-днешен?

Рада Москова. Да, и аз се 
чудя . Звучи съвременно . Това 
дали човек ще избере зависи-
мостта и захарния памук, да бъ-
де защитен под покрив или ще 
предпочете предизвикателства-
та на лошото време, на свобода-
та да бъде неограничен, в откри-
тото пространство . Този образ 
съдържа метафората на кукле-
ния театър – да бъдеш закован 
на въртележката, на която ти е 
било толкова приятно в начало-
то – да се въртиш и да се вър-
тиш, а после да останеш завина-
ги свързан с нея . Това важи до 
ден-днешен . Затова я играхме в 
толкова страни – Турция, 
Германия и сега отново в Полша . 
Видяла съм прекрасно полско 
представление в Люблин на 
„Къде отиваш, конче?“, където 
крантата беше един страшно из-
мъчен човек след войната . 
Обикновено го правят някакъв 
злодей, подлец . А това беше един 
смлян човек, който просто тър-
сеше как да остане жив . Беше 
страхотно представление с мно-
го пластични живи актьори и 
прекрасна кукла конче . Ето, то-
ва е останало в главата ми . Не 
цялата история, която съм раз-

казала, а образа, който ми е по-
казан от някой друг .

Михаил Байков. Имахте ли 
усещането тогава, когато пишех-
те тази, и не само тази пиеса, 
изобщо, когато пишехте в онова 
време заедно с Валери Петров и 
Борис Априлов, че тогава наис-
тина променяхте драматургията 
за деца или това усещане дойде 
по-късно?

Рада Москова. Едва ли . 
Може би за първи път се замис-
лих по време на първото пред-
ставление на Теди – „Някои мо-
гат, други – не“ по приказката 
„Как бе изобретено летенето“ на 
Маргарит Минков – той накара 
едни дъсчици да полетят, благо-
дарение на спецификата на кук-
ления театър . Тези дъски създа-
ват една невъзможност, която 
трябва да се преодолее . Да се 
научиш да летиш е като да се 
опиташ да превъзмогнеш нещо . 
Видях нещо толкова различно . 
За себе си не съм мислила . Човек 
нещо му влиза в главата, някой 
образ, сяда и пише . Как излиза? 
Аз често съкращавам, проме-
ням . А и куклените режисьори 
са такива, че винаги искат мате-
риалът да се постави в зависи-
мост от решението – прибавят 
думи, съкращават, аз гледам по-
не текстът да си остане мой . 
Трябва да кажа, че съм виждала 
ужасни представления по мои 
пиеси . Най-лоши клишета с тези 
гласчета, ужас! Всичко написано 
ужасно зависи от осъществява-
нето . 

Никола Вандов. Гледал съм 
и много лоши постановки по 

Шекспир . . . Да постигнат този 
ефект не е проблем за не малко 
български театри . Мишо факти-
чески те пита за усещането за 
рамо, за някакъв общ поток – 
изживявала ли си го тогава или 
сега си даваме сметка, че това е 
една вълна, много мощна в на-
шата литература…

Рада Москова. Тази вълна 
ми е доставяла някакво самоу-
важение, че съм се втурнала да 
правя нещо, което правят хора, 
които толкова дълбоко съм по-
читала като Валери Петров . 
Борис Априлов го познавах лич-
но и го обичах . За един обикно-
вен практик като мен беше, как 
да кажа, донякъде странно да 
вървя по стъпките на хора с та-
къв литературен авторитет .

Михаил Байков. А вие с 
Валери Петров говорили ли сте 
за вашите текстове?

Рада Москова. Не сме гово-
рили . Не обичам да говоря за 
себе си, да поставям проблемите 
си, поставям ги единствено пред 
себе си . Вижте, тази работа е 
много измислена – куклената 
драматургия . Виждате, че пове-
чето режисьори си правят адап-
тации на познати детски исто-
рии и то много успешно . 
Кукленият театър наистина за-
виси от постановката . Виждала 
съм много лоши представления 
и на прекрасните текстове на 
Валери Петров .

Михаил Байков. Това значи 
ли, че някак си не вярвате в бъ-
дещето на драматургията за де-
ца? Че не съществува такова по-
нятие като куклена драматургия 
и някак си не може да очакваме, 
че след вашата „вълна“, ще се 
появи и друга вълна на хора, 
пишещи така вдъхновено?

Рада Москова. Едва ли – сега 
хората са свободни да пишат 
всичко, което им хрумне . Не 
обичам глагола „творя“ – гледам 
винаги на писането като на ра-
бота . Мисля, че Творецът е един, 
че хората се ласкаят като започ-
нат да говорят за творчество и 
ползват вместо „работя“ глагола 
творя . Актьорите също сътво-
ряват нещо, но при тях е видимо 
как го изработват . Това е рабо-
та .

Михаил Байков, 
Никола Вандов  
и Рада Москова
Снимка 
Михаил Байков
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Никола Вандов. Силна теза . 
Просто натоварваш думата тво-
рец с по-силно значение, откол-
кото мнозина, които я употре-
бяват .

Рада Москова. Да, със значе-
нието, което има .

Никола Вандов. Те да творят 
като хората, пък да го наричат 
както искат . 

Рада Москова. Предпочитам 
глагола създавам. Пред глагола 
творя .

Михаил Байков. С Кольо пи-
таме това, защото и двамата 
страдаме от факта, че като че ли 
един от големите проблеми на 
кукления театър е липсата на 
качествена българска драматур-
гия за деца, върху която да се 
стъпи и от която вече, ако имаш 
талантлив режисьор, ако имаш 
талантливи актьори, ако имаш 
талантлив художник – безспор-
но да се създаде добрият спекта-
къл .

Рада Москова. Ами те си го 
създават самите режисьори . 
Намират си текстове, които 
действат на въображението им 
и си ги пригаждат да бъдат изи-
грани . Този термин е малко из-
мислен – куклена драматургия . 
Дължим го на Йордан Тодоров, 
който направи фестивала 
„Златният делфин“ . Важно е ед-
но представление да се гледа, да 
бъде продавано – да се получа-
ват авторски права . Хората, ко-
ито имат някакви артистични 
заложби, ще идат другаде, ще 
започнат да рисуват, ще напи-
шат стихотворение или детски 
приказки, едва ли ще се заловят 
с писането на пиеси за куклен 
теа тър . Времето е друго . 
Пазарната логика смени артис-
тичната . . .

Никола Вандов. Не очаквах, 
че до такъв извод ще достиг-
неш . . .

Рада Москова. Ама ти не 
виждаш ли, това е от огромно 
значение . 

Никола Вандов. Мисля, че 
ако си режисьор като хората, ще 
искаш да получиш стабилен 
текст, че него да надграждаш . А 
те приспособяват с доста при-
митивния си литературен 
вкус . . .

Рада Москова. А езиково да 
не говорим…

Никола Вандов. Липсва ли 
ти, че все по-рядко ходиш на 
спектакли?

Рада Москова. Много ми 
липсва! Много! Oбичам да ходя 
на театър и на кино . Но пък сега 
препрочитам книги . Такива, кои-
то съм забравила напълно и ги 
чета повторно, такива, които са 
ми оставили някакъв звук в гла-
вата, да проверя какво беше . . .

Никола Вандов. Книгата, 
кни гата е последното ни убежи-
ще . . .

Рада Москова. Да, за мен е . 
Днес се питат защо хората не 
четат? Защото като намерят сво-
бодно време хората се качват на 
колите си и отлитат къде ли не . 
Пътуват… Понятието за света 
им е географско . При нас беше 
литературно – идваше от книги-
те . Ние познавахме хора, страни, 
събития от това, което сме про-
чели .

Никола Вандов. А фактиче-
ски като се замисли човек, най-
големите приключения са при-
ключенията на ума, които сам си 
правиш .

Рада Москова. Точно така . 
Тези пътешествия на съзнание-
то .

Никола Вандов. То е много 
хубаво, ама…

Рада Москова. Защо русна-
ците четяха? Бяхме толкова впе-
чатлени колко много четат по 
метро, навсякъде… И при тях е 
така .

Никола Вандов. От затворе-
ност .

Рада Москова. От този стес-
нен живот, да . За тях книгата 
беше друго пространство .

Никола Вандов. В едно ин-
тервю казваш, че предпочиташ 
да гледаш на живота от долу на 
горе . Какво разбираш под този 
израз?

Рада Москова. Отгоре човек 
си натрупва някакво чувство на 
превъзходство . Аз нямам усеща-
не за превъзходство . Виждате, не 
наричам работата си творба, не 
отдавам значение на себе си . 
Смятам, че в тази професия е 
имало много по-значителни хо-
ра от мен .

Никола Вандов. Не са мно-
го .

Рада Москова. Не са много, 
но са достатъчно .

Никола Вандов. Не са и дос-
татъчно . В изкуството талантите 
никога не стигат .

Рада Москова. Е, не знам . За 
мен би могло едно стихотворе-
ние да се превърне в театър, 
както Иван Теофилов направи  в 
тези миниатюри . Една импре-
сия, която ти остава в съзнание-
то, театрален факт . Театралните 
факти невинаги са свързани с 
драматургии . Това е изобрете-
ние на въображението, на им-
пулса на някой да заговори за 
нещо .

Никола Вандов. Чуваш ли се 
сега с Иван Теофилов?

Рада Москова. Почти никак . 
Вие сте чели книгата на Васил 
Стефанов „Съвременен куклен 
театър“ . Тези режисьори претво-
риха в нещо друго този театър на 
подскачащи зайчета, кученца, 
патета и прочее . Въпреки че това 
е един език за децата, но той би 
трябвало да се използват по друг 
начин . В „Когато цъфне марга-
ритката“, се излюпват едни пате-
та и майка им иска да ги заведе да 
видят дали са цъфнали цветята, 
а те я питат какво е това цвете, 
защото за тях светът е абсолютно 
нов . Една лисица стои там и чака 
да ги изяде и казва: „Ще видите 
какво ще стане, когато цъфне 
маргаритката“ . И те отиват да 
видят как една маргаритка раз-
цъфтява, а лисицата ги напада . 
Трябва да се учи детската класи-
ка, тя дава повече пътища ната-
тък . Не знам дали сега се препо-
дава куклена драматургия .

Михаил Байков. Николина 
им преподаваше . В съботите 
имаше часове по драматургия .

Рада Москова. Тя ме канеше 
много да ставам преподавателка . 
Щях и аз да стана професорка . 
(Смях.) Но аз категорично отка-
зах . Абсолютно отказах да се за-
нимавам да правя теория от не-
що, което за мен е само практи-
ка . Смешно е как всички си при-
дават важност . А важността е 
единствено в това, което го има 
на сцената, като създание, като 
процес на създаване на нещо . И 
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на мен т .нар . куклени пиеси ми 
помогнаха за кинодраматургия-
та, защото и там образът е от 
огромно значение . Много дължа 
на кукления театър и много го 
обичам . Мисля, че тези куклени 
режисьори, които навлязоха в 
драматичния театър, внесоха 
нещо различно и свое . А това е 
добро за развитието на театъра . 
Кукленият театър е част от теа-
търа . Никога не гледам на него 
като на локално изкуство . Това е 
просто театър, друг театър – си-
лен нов елемент . И аз бях свиде-
тел на тази трансформация, на 
този нов живот .

Никола Вандов. Тази грани-
ца все по-упорито се стопява и в 
практиката на българския теа-
тър . Между кукления театър и 
драматичния протичат интен-
зивни и художествено продук-
тивни процеси на дифузия .

Рада Москова. Виждаш кол-
ко куклени актьори са вече част 
от драматичния театър .

Никола Вандов. Обратният 
процес не е така интензивен, но 
все пак има и такива примери .

Рада Москова. Има, да . 
Много рядко . Някак си образо-
ванието по кукли е по-свободно . 
Просто те са по-свободни да 
импровизират, да измислят, да 
бъдат живи на сцената .

Никола Вандов. Бедата мо-
же би се дължи и на това, че ед-
но време се смяташе, че кукле-
ният театър е само за деца . И 
жаждата на актьорите да проб-
ват и нещо друго ги кара търсят 
изяви в драматичния театър…

Рада Москова. Е, точно това 
ти казвам, че сега никой няма да 
седне да пише за деца, драматур-
гия за деца, куклена драматур-
гия . Няма, защото всеки иска 
повече . По-големи претенции 
има към себе си .

Никола Вандов. Да вземем 
например Валери Петров . 
Откъде идва според теб импул-
сът му да напише „Пук“?

Рада Москова. Ами старият 
чудак . . . Аз съм си дала сметка, че 
при него винаги има един човек, 
един образ на знаещ възрастен, 
това е Метеорологът в „Бяла 
приказка“, в „Пук“ е самият Пук . 
Дядото – при Оги . А при мен 

винаги има едно дете, което е 
образ на някакъв стремеж . Това 
конче, което се чуди накъде да 
върви, къде му е пътят . Винаги 
има един себеобразуващ се об-
раз, откриващ света, създаващ 
се под въздействието на света . 
Той и Валери Петров беше и 
прадядо .

Никола Вандов. Като си по-
мисли човек, че внучето Оги 
„породи“ такива творби…

Рада Москова. Такава пре-
лестна пиеса, да!

Михаил Байков. Винаги за-
даваме въпроса: Има ли нещо, 
което искаш да кажеш и което 
не сме се сетили да те питаме?

Рада Москова. Искам да ка-
жа, че сега толкова много се го-
вори за емпатия, защото тя 
липсва . Единствените способни 
не изкуствено, не с напомняне, а 
по направа, вътрешно, по им-
пулс, да изпитват емпатия – са 
децата . С течение на времето, 
цялото образование, целият жи-

тейски опит изтриват тази спо-
собност на ранната възраст и 
сега вече възрастни отново го-
ворим за емпатия, учим се да я 
изпитваме, защото я няма – из-
чезвала е . Пазим се, състрадани-
ето боли . Не и при децата . И то-
ва се усеща най-много в театъра . 
Такова чистосърдечие, такова 
насърчение, такова съчувствие, 
къде може да се види, освен в 
една зала пълна с деца? Най-
важният урок в живота си нау-
чих и затова гледам отдолу-на-
горе, защото загубих всякакво 
чувство за собствено значение . 
Имам една единствена мисия – 
да опазя самоуважението си .

Никола Вандов. Човек тряб-
ва да пази собственото си дос-
тойнство, но да не преувеличава 
значението си . . .

Рада Москова. Да, лично 
достойнство притежавам, не и 
чувство за важност . 

16.10.2018 г.Рада Москова
Снимка 
Михаил Байков


