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Никола Вандов. Лео, пово-
дите да се видим са два. Първо, 
получи наградата на АКТ-
УНИМА през март месец за ця-
лостно творчество, и, второ, 
приближава една фатална, поч-
ти сатанинска възраст – 66 го-
дини. Е, време ли е вече за рав-
носметки? Ако е така, какви са 
твоите? Започни хронологично 
– как започна цялата работа? 
От кого си черпил, какви сме-
хове си срещал през живота си, 
как въобще се формира поня-
тието театърът на Лео Капон 
– театър на усмивката, на пара-
докса, на закачката, на преоб-
ръщането на нещата? Кои бях 
учителите ти, кои бяха твоите 
сподвижници?

Леонард Капон. Всичко ста-
на много случайно, абсолютно 
случайно . Единс твената ми 
връзка дотогава с театъра бе-
ше, че майка ми беше главен 
счетоводител в КТ-Пловдив, 
ама аз на театър не ходих . 
Занимавах се с други неща, 
преди всичко си рисувах, учех 
икономика, завърших си ико-
номика, започнах да си работя 
икономика и много бърза ка-
риера направих там . Но това 
беше времето на развития со-
циализъм, което означаваше, 
че колкото по-малко работиш 
– толкова повече те хвалят . И 
аз цял ден се чудех какво да 
правя и не ходех на работа и 
непрекъснато ме повишаваха и 
ми вдигаха заплата, защото 
казваха „той обикаля и прави 
проверки по магазини, по рес-
торанти“ . Такава ми беше рабо-
тата – бях главен специалист в 
търговия, туризъм и услуги в 
Окръжния съвет-Пловдив . И 
от нямане какво да работя, поч-
нах да ходя в Кукления театър 
и се запознах с току-що завър-
шилите тогава, сега професори, 
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Боньо Лунгов, Румен Рачев, 
Жени Пашова и Петър Пашов . 
Боньо много хареса как рису-
вам и ме взе да му правя сцено-
графии в Учебния театър в уни-
верситета в Пловдив . И така се 
запалих по куклен театър, ре-
ших да кандидатствам, бях вече 
точно на 30 години . Оказа се, че 
нямам право да кандидатствам, 
защото имаше закон, че трябва 
да минат поне три години след 
завършването, за да имаш пра-
во да кандидатстваш за второ 
висше образование . Изчаках да 
мине тази година и отидох при 
Илков, тогава той приемаше 
клас . Аз него го познавам от 
дете . Той си беше чичо Наско, 
ама чичо Наско ми писа двойка 
още на първи кръг . Имах три 
петици и една двойка на първи 
кръг . Като го питах защо, какво 
стана, той ми каза: „Защото не 
ми трябваш, ти си възрастен 
човек, имаш си изграден миро-
глед, на мен ми трябва някой, 
който аз да изградя . Така че 
опи тай при друг .“

Никола Вандов. А каква е 
близостта ти с „чичо Наско“?

Леонард Капон. Той непре-
къснато работеше в кукления 
театър (в Пловдив) . И аз непре-
къснато идвах . Бях наистина 
малко момче, когато се запоз-
нах с него . След това много го-
дини не се бяхме виждали, но 
така или иначе от тогава беше 
чичо Наско . На следващата го-
дина, отново кандидатствах, на 
първи кръг се запознахме с 
Теди Москов, защото и двамата 

никак не харесвахме „Момче и 
вятър“, а то се падна . Об съж-
дайки колко е глупава приказ-
ката, се сприятелихме, запоз-
нахме се и от втори кръг започ-
нахме да се явяваме заедно, ед-
новременно за ужас на коми-
сия та . На пък към сцената из-
мисляхме заедно етюди и така 
до край, до последния кръг ви-
наги ни питаха „добре, как ще 
разберем на кого е етюдът“ . Ние 
казвахме „Добре, тогава ще 
правим по два, пак заедно“ .
„Добре де, ама как ще разбе-
рем? . . .“, „Бе вие пишете първо 
бележката, пък след това ще ви 
кажем кое на кого е“ . Но така си 
изкарахме до края и ни приеха . 
Случайностите са огромни, на-
истина – Юлия Огнянова също 
я познавам много от преди то-
ва, защото на нея съм ѝ бил 
сценограф няколко пъти на ня-
колко неща тук, в кукления теа-
тър и на една постановка в 
Италия още като ученик, сту-
дент във ВИНС-а . Тя имаше да 
си оправя нещо с пенсията, да 
взима някакви документи от 
кукления театър и майка ми ми 
се обажда по телефона да ме 
пита нали съм в София . След 
като е минал първи кръг на из-
питите, докарай Юлия до 
Пловдив, защото има да си взи-
ма някакви документи . Отидох, 
взех я от тях, пътуваме . Тя ме 
пита: „Лео, искам да се посъ-
ветвам с тебе . Обади ми се 
Николина Георгиева и ми пред-
ложи да взема клас по режису-
ра за куклен театър във ВИТИЗ . 

Ти какво ще кажеш – да се съ-
глася ли или не .“ Викам ѝ: 
„Юлия, не знам дали ще се съ-
гласиш или не, ама аз току-що 
взех първи кръг за същата тази 
работа“ (Смях.) Така че Юлия 
се съгласи, но тя не беше чела 
нещата . Тя така и не дойде до 
края на изпитите . Писмените 
работи прочете и се съобрази с 
другите бележки и прие чети-
рима човека – мен, Теди, 
Мариета Ангелова и Антония 
Вирт, която не се занимава с 
театър . Това бяхме първите сту-
денти на Юлия . Аз по принцип 
много обичам майтапите . 
Рисувах карикатури много като 
малък, като ученик и студент в 
икономиката . На самата Юлия 
много ѝ харесваше това, харес-
ваше ѝ преувеличението в мои-
те карикатури и затова ме вика-
ше да ѝ правя кукли и маски в 
Италия . За малко да ме викат в 
Държавна сигурност, защото 
като студент във ВИНС-а полу-
чих писмо от Юлия, пълно със 
снимки на Гьобелс, Хитлер, ад-
ресирано до мен . Чичо ми, кой-
то беше главен редактор на 
местния вестник ме вика да ми 
каже, че от Държавна сигур-
ност се оплакват, какви са тези 
фашисти, дето ти изпращат . 
Трябваше да обяснявам, че това 
е Юлия Огнянова, която ми ги 
изпраща, за да ѝ направя маски . 
Провериха ме и ме оставиха на 
мира . За смешките от там . 
Много ѝ харесваше, че винаги 
започвам да рисувам от носа, 
все ме питаше защо . Викам, за 
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да има кой да го води . И на нея 
това много ѝ харесваше . За раз-
лика от Андрей Слабаков, кой-
то винаги започва да рисува от 
краката, за да има къде да стъ-
пят . Теди също рисуваше . Пас-
нахме си и в това отношение . 
Юлия обожаваше да ни гледа и 
да се кефи как рисуваме едно-
временно, на четири ръце . Ние, 
с Теди, можехме да рисуваме на 
четири ръце, без да се уговаря-
ме какво ще рисуваме .

Никола Вандов. Ти почваш 
от носа, той от какво почва?

Леонард Капон. Той про-
дължава след носа, обикновен-
но почваше с око . Той обичаше 
око да рисува, но ние не знаех-
ме дали ще рисуваме човек, ли-
це или каквото и да е . Ние ня-
махме уговорки, просто се поч-
ваше и никой не знаеше къде 
ще стигнем . Юлия след това ни 
запали по площадния театър, 
по импровизацията, разбира се, 
че тя ни е учителя и двигателя 
на . . . Обичаше да намира какво е 
заложено в човека и наистина 
да му даде шанс то да се развие, 
да му помогне . Не е от тези учи-
тели, които ти дават рецепти и 
изискват от тебе да спазваш 
някакви правила и някакви 
стандарти . Тя наистина умееше 
да намери кой какво може и там 
да му даде шанса да стигне до 
края на възможностите си, до 
оптималното, да изчерпи собст-
вените си възможности . Това ѝ 
беше веруюто – и с актьорите, и 
с нас . Това е изключително ху-
баво . В режисурата едва ли 

имам някакъв почерк, който да 
издава, че съм ученик на Юлия, 
но в педагогическия си подход 
към актьорите и към студенти-
те си сега гарантирам, че съм 
точно такъв . Когато работя с 
актьорите и със студентите, 
гледам да измъкна оптимално-
то от тях, без значение много ли 
са добри, малко ли са добри . 
Както казваше Юлия и актьор-
ът, и режисьорът е като едно 
шише – ако е пълно, е качестве-
но, независимо дали е 100 мл 
или е 100 тона . Ако е празно и 
двете са еднакво ненужни . В 
това отношение много ми е да-
ла Юлия . Слава Богу, че и преди 
това имах контакти с нея . На 
мен ми беше най-лесно, защото 
бях свикнал да я слушам . Юлия 
говори толкова объркано, раз-
глежда нещата от 1000 гледни 
точки едновременно, че, ако чо-
век не е свикнал, не може по 
никакъв начин да разбереш за 
какво говори . Помня, че като 
идваше на гости вкъщи, баща 
ми след 15 мин . си лягаше . Не 
можеше въобще да разбере за 
какво му говори, защото тя на-
истина чепкаше нещата от не-
въобразими гледни точки . Но 
като ѝ свикнеш, това започва 
много да те радва, много да те 
кефи и ти открива наистина 
неочаквани неща . Това бяха 
страшни години, много хубави, 
защото с Теди направихме стра-
шен тандем . Наистина много се 
съпротивляваха, не знам защо, 
никак не обичаха двама души 
да работят едновременно, с из-

ключение на Юлия . Останалите 
никак не им харесваше това и 
по всякакъв начин се мъчеха да 
отделят нещата . Ние много се 
кефехме, във всичко бяхме та-
ка . Горките актьори не можеха 
да почиват от нас, защото и 
през нощта репетирахме . Аз ре-
петирах до 2 и лягам, той се 
събужда в 2 и продължава . За 
актьорите няма сън . Кръстю и 
Мая сигурно още имат кошма-
ри от тези репетиции, които 
правихме с тях . Обичахме наис-
тина импровизацията в сту-
дентските години . Аз лично 
продължавам, а и Теди също, 
неговият театър е често импро-
визационен . Да, той малко стя-
га, аз поемам риска . Ти си сви-
детел на това, някой път много 
добри представления, когато ос-
тавиш актьорите да импровизи-
рат, жанрът така се променя, че 
те се превръща в някаква халту-
ра и естрада, което е много дале-
че от веруюто ми за театър . Но 
това е риск, който поемам, и ги 
оставям наистина да импрови-
зират . От време на време ходя, 
оправям, говоря, но когато им 
обещая, че ще импровизират, не 
им налагам ограничения да не 
импровизират там, където са 
сбъркали . Те трябва да се научат 
да бъркат, за да могат да се по-
правят, а не да ги спирам от 
бъркане .

Никола Вандов. Импро-
визация по време на репети-
цията, а след това?

Леонард Капон. Също и по 
време на представлението . Аз 
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решавам по време на пред- 
ставлението да импровизират . 
Ние репетираме така, че има 
многовариантност наистина на 
решението на отделните сцени 
и дори на темата . Темата е една, 
но идеята също може да се про-
меня . На тази тема, когато се 
импровизира, въпросът е да до-
бият умението като се промени 
един елемент да видят цялото 
как се променя, защото то е като 
доминото, няма как . Или като 
гората и дървото – не можеш да 
промениш дървото без да знаеш 
как ще изглежда цялата гора 
след това . Така че този риск го 
има . Затова много не обичам да 
ходя по фестивали . Като ги ос-
тавя да импровизират някой 
път се получава такава мазня, 
че не е за показване . Но това не 
е толкова важно . Импро ви-
зацията беше основното, което 
променихме . Даже помня, че в 
IV-и курс Юлия ни забрани да 
пишем сами, защото импрови-
зирахме и в текста и тя се при-
тесни, че няма да сме в състоя-
ние да направим автор . И в IV-и 
курс ни задължи да направим 
„Меко казано“ на Валери Петров 
без да го пипаме – да не проме-
няме вътре нищо, да не съкра-
щаваме нищо, да не доба-
вяме нищо .

Никола Ван дов. 
Измъчихте ли се?

Леонард Ка-
пон. Не, измъчих-
ме „Меко казано“ 
и измъчихме и 
Валери Пет ров, 
макар че Юлия 
всъщност се за-
радва, защото 
ние го решихме 
– нищо не съ-
кратихме, прос-
то събрахме 
всички герои да 
влязат навед-
нъж вместо един 
по един да идват 
и да му казват 
„Ти излъга“, те 
дойдоха всички-
те накуп и на-
правиха Светльо 
луд . Един през 
друг си казаха исто-

рийките и си изпяха песните и 
го оставиха съвсем сам и той си 
каза последните думички . 
Валери Петров беше там, гледа, 
представлението продължи ня-
къде около 12 мин ., без съкра-
щения . Отвори прозореца, по-
диша малко въздух, след това 
все пак ни поздрави за идиот-
ската идея да дойдат всички . 
Защото в това имаше идея за 
това насилие, което упражня-
ваме, възпитавайки . Имаше я 
тази идея . Много беше смешно, 
защото все пак Светльо го иг-
раеше Мая, Кръстю играеше 
Сан бер нарското куче, което 
имаше физиономия на Чаплин 
с шапка и бастун, непрекъснато 
отиваше да пикне някъде, кол-
кото и смели неща да говореше . 
Имаше много хубави работи . 
После Теди го прави, аз му бях 
сценограф . В Добрич го напра-
ви, преди „Някои го могат, дру-
ги – не“, спечели доста награди . 
Това е станало през 1986 г .

Никола Вандов. Добре, ка-
то сте работили заедно, защо-
то не сте отишли заедно в 
Добрич?

Леонард Капон. Кателиев 
(директор на КТ-Добрич) не ме 
покани тогава . Директорите 
много се страхуваха да ни вик- 
нат заедно . Само Йордван 
Тодоров (директор на КТ-Варна) 
посмя . Но той беше такъв тип, 
че не беше търпим особено от 
такива диваци като нас . . . И аз, 
ама Теди още повече, той не мо-
жеше да търпи какъвто и да е 
диктат, а Данчо каквото кажеше, 
това трябваше да стане . Но само 
той ни покани . Нито Васко 
(Васил Апостолов – директор 
на КТ-Стара Загора, а след това 
на КТ-Плавдив), с който така 
хубаво работихме после, никой 
не посмя да ни вземе двамата, а 
ние държахме да сме двамата . 
Не искахме да започнем да рабо-
тим по отделно . В края на край-
щата системата все пак ни побе-
ди и успя да ни раздели . 
Продължихме да работим заед-
но и в Добрич, но аз там му бях 
сценограф, от време на време 
ходех на репетиции, за да се 
обаждам и да помагам, но офи-
циално си бях във Варна .

Никола Вандов. Коя е пър-
вата ти постановка на профе-
сионална сцена и къде?

Леонард Капон. Във Варна, 
заедно . По разпределение, но 
заедно направихме „Куцото 
пет ле“ на Рада Москова, която 
не можа да си познае текста, 
разбира се . Ние не поискахме 
разрешение да го променяме . 
Данчо Тодоров го спря това 
представление заради нецен-
зурните, според него, смешки, 
които имаше вътре . Това е 1985 
г ., завършваме и по разпределе-
ние заминаваме стажант-режи-
сьори във Варна, това ни е ди-
пломната работа, пак заедно, 
двамата с Теди я правихме, а 
комисията много се инатеше: 
ама кой е все пак . Затова го бя-
хме направили на две части с 
антракт, по отделно да пишат 
бележка на първа част и отдел-
но на втора, а ако трябва ние ще 
си разменим бележките, но ни 
писаха 5,50 . Не ни писаха 6, за-
щото сме двама . Пак само зара-
ди Юлия ни писаха, нямаше да 
пишат изобщо, щяха да ни на-
карат да направим две поста-
новки . Това ни е дипломната, а 
преди това направихме „Стана 
нещо просто необикновенно“, 
една новогодишна пиеса . С нея 
също беше смешно, защото на 
Славчо Маленов я дадохме да я 
прочете, пък тя беше четири 
страници . И той я прочете и 
каза: „Бе много е смешно, ама 
какво ще правите след тези пет 
минути?“ . А то излезе час и по-
ловина представление, а беше 
четири страници текст . Първата 
ни обща професионална поста-
новка е „Стана нещо просто 
необикновенно“, после я сни-
маха в телевизията, сега е в 
Златния фонд – още я въртят . 
Там пък ни накараха да се раз-
делим, че не може да има двама 
режисьори и двама автори . И 
затова Теди стана автор, пък аз 
станах режисьор . Дипломната 
беше „Куцото петле“, след това 
Теди напусна, а аз направих 
„Вълкът и седемте козлета“ пак 
във Варна (1987) – първата ми 
самостоятелна постановка .

Никола Вандов. Как я прие 
Йордан Тодоров?
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Леонард Капон. Забрани я, 
разбира се . На Вълка му падат 
гащите, няма как . Падат му 
панталоните и остава по дълги 
раирани гащи, като банските 
навремето . Това е нещо много, 
много лошо за възпитанието на 
малките деца и беше спряно . 
Тогава Кръстю Лафазанов игра 
Майката-коза и получи номи-
нация за наградата на Съюза на 
артистите за женска роля . 
Слава Богу, не му я дадоха, са-
мо го номинираха .

Никола Вандов. И какво 
стана нататък с теб?

Леонард Капон. След това 
си дойдох в Плов див . Васко ме 
покани да дойда и да направя 
„Кой кого“ през 1988 г . „Кой 
кого“ е една много остро поли-
тическа сатира .

Никола Вандов. Неведнъж 
си я правил.

Леонард Капон. Само 
веднъж в Сливен съм я правил, 
в Драматичен театър, но в друг 
вариант, няма нищо общо с 
кукления . Тук си беше изцяло с 
кукли . Пепи Цанков направи 
музиката, а Жени Лачева сце-
нографията . Много хубаво, за-
щото беше с оркестър на живо . 
Тук на сцената издълбахме дуп-
ка метър на метър, в която сло-
жихме оркестър – акордеон, 
туба и цигулка . И беше много 
смешно, защото който и да за-
свири, другите двама трябваше 
да клякат, за да може той да 
свири . А тубистът си е едър 
човек и като излезеше, те не 
можеха и да клекнат, а се обръ-
щаха назад и това през цялото 
време . Пак беше много на им-
провизация и даже си спомням 
в деня на премиерата промених 
финала и накарах Пепи да пи-
ше нова музика и той ми каза: 
„Ей, това за първи път ми се 
случва – автобусите вече пъту-
ват, а ти ме караш да пиша му-
зика за финала .“ Но я написа, 
научиха я . В тези първи години 
бях много див по отношение на 
импровизацията, наистина . 
Това ми е първа премиера в 
Пловдив, дето се казва от това 
зависи дали ще ме вземат, не 
стига че музиката я написа то-
гава по време на спектакъла, 

без да знаят тези, които са на 
сцената, без да знае този, който 
извиках, се появи нов герой на 
сцената . Изкарах Нина 
Сивинова от салона, облякох я 
с някакъв костюм, дадох ѝ един 
музикален инструмент и я пус-
нах на сцената .

Михаил Байков. Как реа-
гираха другите?

Леонард Капон. Оправиха 
се, много хубаво реагираха . 
Никакъв проблем нямаше . 
Същото съм го правил с Понко 
и с Пильо в една новогодишна 
пиеса („Принц Скреж ко“) тук, 
с един сърдит чичко, който се 
чувства много самотен . Два 
състава новогодишни, тогава 
се играеха по осем пъти на ден, 
нямаше как да не са два съста-
ва, сутрин в 9:00 е първото 
представление, Понко пие долу 
кафе с водка и аз му казвам: 
„Понко, моля ти се, Пильо не 
дойде, пълен е салонът долу с 
деца, влизай да изиграеш роля-
та .“ Понко веднага скочи в гри-
мьорната, облича се и излиза 
на сцената, но на сцената е 
Пильо . Пред став лението още 
не е започнало, а декорът е 
един стол и отзад параван . И 
Понко седи и гледа, и ме търси 
в салона къде съм, Пильо и той 
ме търси . По едно време Пильо 
се усети, той е по-млад, и вика: 
„Бате, ти къде беше до сега?“ и 
Понко каза: „На война!“ Добре, 
заченаха, обаче текстът след то-
ва е: „Ох, колко съм самотен, 
ах, нямам с кого да си погово-
ря . . .“ Седнаха един до друг на 
стола, гръб с гръб и започнаха 
да си говорят тези реплики . И 
представлението доби някакъв 
съвсем различен и готин сми-
съл, те го усетиха и започнаха 
да импровизират . Имаше един 
хладилник с ластици, излизаха 
някакви марсианци от там, 
Пильо видя марсианци, затво-
ри, отвори, няма марсианци, а 
пък децата викат „Марсианци, 
марсианци“ . Той вика: Абе, кой 
ви каза, че има марсинаци . 
Отговарят: Учителката . Той: 
Коя е тая? Те: Ами другарката 
еди коя си . Понко му хрумна, 
отиде в салона, взе другарката, 
вкара я в хладилника, сценич-

ните я взеха, отвориха хладил-
ника, няма я другарката . Не 
знаеш какво стана в салона, 
колко другарки, каква радост . 
След това си го поръчваха, по-
вече не го играха всеки по от-
делно – осем пъти на ден играе-
ха заедно . Детските градини си 
го поръчваха за това, че изчез-
ват другарките, а сценичните 
пък колко бяха щастливи . Едно 
от най-щастливите представле-
ния в Пловдивския театър за-
ради този бъзик, дето си напра-
вих ей така, абсолютно безот-
говорно . Но им вярвам и затова 
го правя .

Никола Вандов. Сега въз-
можна ли е такава лудост?

Леонард Капон. Не! Проб-
лем е на системата, защото вече 
театърът е загубил функцията 
си да възпитава актьорите . 
Смята се, че те идват готови и 
трябва да могат да правят всич-
ко и то в някакви много кратки 
срокове . Стана повече пред-
приятие за производство и 
връщане на доходи, отколкото 
място, в което тепърва започ-
ват да се изграждат и мироглед, 
и усет за изкуство, и стил, и 
жанрова особеност, вече изчез-

на театърът на еди-кой-си . 
Пловдивският теа тър 

не е вече театъра на 
еди-кой-си като 
жанр, като сти-
листика . Той бе-
ше, дори когато 
бях ме толкова 
различни, пак 
театърът, в 
който правя 
аз, театърът, 
който прави 
Пашата . По 
едно и също 
време с тези 
неща, които 
ви говоря бе-
ше и „Дон 
Кихот“ . Те ня-
мат допирни 
точки, но и 
двете бяха 
д о с т а т ъч н о 
известни на-
в р е м е т о  . 
Печелеха и 

публика . Имаше 

брой 12/2018
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страшно много публика за тях . 
Малко преди това, една година 
преди това беше „Малкият 
принц“ на Славчо Маленов . Аз 
мисля, че няма такива неща 
вече . Много бързо трябва да се 
правят нещата . Не може за две 
седмици да трябва да извадя 
премиера и в същото време да 
работя с актьорите и да ги убе-
дя, че има и някакъв друг път . 
А това е важно за актьорите . 
При Веселка Кунчева примерно 
става така . Те страшно вярват в 
това, което правят, и наистина 
се получава едно вдъхновение, 
което изнася дори не чак тол-
кова добър спектакъл до ня-
каква много голяма висота . 
Това вече е рядкост в театрите 
или се случва в малко театри . 
Въпрос на директора, който да-
ва време това наистина да се 
случи . Ако директорът я при-
шпори да направи „Дама пика“ 
за две седмици, как ще стане? 
Или ако я пришпори, че не мо-
же толкова пари да даде за вен-
тилатори, как ще стане? Въпрос 
на воля на директора . А тогава 
си беше принцип – „Кой кого“ 
в Дра матичния театър колко 
време мислиш, че съм го репе-
тирал – шест месеца! Стефан 
Янков беше директор . Най-
напред два месеца гледахме ня-
мо кино . Изгледахме цялото 
нямо кино, всичко, което е пра-
вено в нямото кино, за да свик-
нем да говорим без думи . Но 
той ни даде това време . Взе от 
Окръж ния комитет на Партията 
ви део проектор и стена, дето 
такова нещо нямаше . Това е 
1989 г ., на 10 ноември беше 
премиерата на „Кой кого“ . В 
текста имаше „На слънцето по-
давам си оставката“ . Всички 
мислиха, че е правено в деня, а 
шест месеца по-рано я имаше 
тази реплика . След това още 
един месец играехме на тази 
игра на кино, само че без думи . 
Те наистина се научиха така да 
фантазират . Едно от най-смеш-
ните неща, които ми направиха 
беше „Гара за двама“ . Не мога 
да ти опиша как ме накараха да 
се сетя кой е режисьора без ду-
ми, само с жестове и с обясне-
ния . Чак след това започнахме 

да правим пиесата . Ако дирек-
торите имат добра воля, все 
още успяват да направят това .

Никола Вандов. Но дали е 
възможно?

Леонард Капон. Да, въз-
можно е! В стабилните театри, 
които имат достатъчно продук-
ция . Атмосферата не може да 
се върне . Сега става за отделен 
спектакъл . Атмо сфе рата ця-
лостно в театъра, независимо 
кой работи, беше такава . 
Пашата идваше на моите репе-
тиции и на обсъжданията, кои-
то ставаха след репетиции . 
Тогава беше най-интересно – 
големите обсъждания, дето 
продължаваха до 2-3 през нощ-
та . И аз ходех на неговите и 
целият състав на театъра беше 
вътре, включително и сценич-
ните работници, театър-майс-
торите . . . На всички това им бе-
ше цел, те искаха да го разберат, 
за да стане както трябва . И как-
во тръшкане, ако не се получи 
някъде, на някой фестивал . Със 
сълзи ревяха осветителите . 
Славе, осветителят на „Малкия 
принц“ в Стара Загора на 
Националния преглед на кук-
лените театри, стана някакво 
късо, изгаснаха му прожекто-
рите, провали се представлени-
ето . Със сълзи ревеше, един 
месец не може да го успокоим 
– как е могъл да не предвиди, 
че нещо такова може да стане .

Михаил Байков. Добре, 
Лео, безвъзвратно ли е изгубе-
на възможността един спекта-
къл да узрява?

Леонард Капон. Не, то няма 
такава цел . Директорите, с които 
съм работил, дори Данчо То-
доров, който си беше типичен 
комунистически ръководител, 
имаше си за цел трупата му да се 
възпита, да работи в определени 
жанрове и си търсеше хората, 
които могат да ѝ дадат това . Той 
затова и посмя да ни вземе два-
мата . Вар ненската трупа беше 
много професионална, много 
желязна в най-стандартния кук-
лен театър . Затова викна след 
това Венко Кьосев, Рада Абра-
шева, които започнаха да правят 
съвсем друг вид спектакли . До 
тогава бяха „Златка златното мо-

миче“, на Злати спектаклите . . . 
Нямаше някакви по-модерни, 
по-нови форми . Васко Апос-
толов също съвсем категорично 
и с умисъл искаше да сме трима-
та тук – и Славчо, и Пашата, и аз . 
Винаги ми е казвал: „Няма да се 
притесняваш, каквото и да се 
случи, аз съм зад гърба ти, неза-
висимо дали ще успее да стане 
постановката или не“ .

Михаил Байков. Има ли го 
сега този момент на насърча-
ване – от една страна на ди-
ректора към режисьори и ак-
тьори, от друга на режисьора 
към актьорите?

Леонард Капон. Първо, мно-
го малко театри запазиха трупи . 
Текучеството е много голямо, 
особено в малките театри . Ето, 
Пазарджик, който е стабилен 
теа тър, Кольо видя, постановка-
та е готова, след предпремиерно-
то двама души напуснаха . Как 
сега да я възстановя? Те са току-
що завършили, това им е дебют . 
А пък останалите пътуват . Те са 
в трупата на Пазарджик, ама жи-
веят в София . Как да стане това, 
за което говорим – това изграж-
дане, това обсъждане, тази про-
мяна на мироглед, виждане на 
различни варианти, да добиеш 
желанието да опиташ такива не-
ща? Много малко театри пазят 
това . Бургас има такъв теа тър, 
Пловдив все още е такъв театър, 
вероятно София е такъв театър, 
ама друг не мога да се сетя . Те не 

По време на 
разговора
Снимка
Гергана Дамянова
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знаят кои са им актьорите и до-
кога ще са им такива .

Михаил Байков. Добре, то-
ва не поставя ли на друго ни-
во изобщо разговора за ос-
мислянето на театралната 
мрежа у нас?

Леонард Капон. Проблемът 
у нас е чисто политически . 
Няма политика с някаква цел . 
Целта е някаква финансова оп-
тимизация .

Михаил Байков. Искам да 
те върна пак към темата, с 
коя то започна. Когато сте за-
вършили, сте били някакво 
ново движение, авангард за 
времето. Имаш ли усещането, 
че в момента това не се случ-
ва, че няма кой да дойде и да 
увлече по някакъв начин...

Леонард Капон. Не, не мога 
да кажа, че няма . Тези спектак-
ли за възрастни, които се пра-
вят, са нещо ново, нещо различ-
но, нещо много интересно . 
Проблемът е, че те така изменят 
ситуацията, че вече никой не 
прави добри представления за 
деца . Много рядко са хубавите, 
добрите, качествените, различ-
ните представления за деца . 
Стремежът на младите режи-
сьори, пък и на средното поко-
ление, е да правят точно такива 
неща за възрастни, защото това 
получава оценка, признание .

Михаил Байков. Това не 
измества ли основната дей-
ност на кукления театър?

Леонард Капон. За мен това 
е проблемът . Ние никога не 
правихме нещо, което да е само 
за възрастни . Във всичките ми 
спектакли има много неща за 
възрастни, да . Но кредото ми 
винаги е било театър за деца с 
родителите си – да гледат заед-
но . Това, което за мен трябва да 
е политика, а не родителите да 
дойдат, да оставят децата в са-
лона и да отидат да пият кафе . 
Аз на „Вълка и седемте козле-
та“, защото по принцип не оби-
чам да си гледам спектаклите 
от залата, ги гледам отзад на 
сцената, до актьорите, за да мо-
га да им дудна и да им проме-
ням задачите по време на спек-
такъла, гледам от сцената и на 
първия ред виждам едно мом-
ченце, което се е загледало, до 
него е баща му и момченцето го 
пита, защото не е разбрало не-
що и бащата гледа и прави така 
(имитира „Остави ме!“), тол-
кова се беше захласнал той да 
гледа . Да, има много нови неща, 
но те са предимно за възрастни 
и много малко са новаторските 
неща за детските представле-
ния . Новаторско беше, че ние 
напълно не признавахме пара-
вана и въведохме този площа-
ден начин на игра и клоунада-
та, но театралната клоунада . 
Сега също много се говори за 
клоунада, но те смятат, че клоу-
нът е човек с червен нос и голе-
ми обувки . Не е това клоунада-
та . В онова разбиране, което 
Юлия ни даде, е различната 
гледна точка и поне две гледни 
точки в един и същи човек и 
малко театър на абсурда, т .е . да 
говоря за едно, а да разбирам 
съвсем друго . Това вече е съче-
таване, така както тя разбира-
ше прочутото съчетаване на 
словесно, мисловно и физичес-
ко действие – казвам едно, пра-
вя друго, за да се разбере трето, 
а то е какво мисля, а не да каз-
вам, каквото мисля . Това беше 
за времето си доста голяма раз-
лика . Значи театърът тогава 
казваше това, което мисли . Ако 
идеята е нека да бъдем прия-
тели, тя се изказваше задъл-
жително в спектакъла . Ние то-
ва го премахнахме . Никога не 

се е изказвала идеята . Ние ос-
тавяхме сами да разберат . Ето, 
с „Кой кого“ на Аполония го 
играехме и Рашко Младенов 
след представлението попита 
децата: „Разбрахте ли каква е 
идеята?“ И всички мълчат . 
Целият проблем беше, че едно 
куче не искаше да лае . Издаваше 
всякакви други звуци, само не 
и бау-бау . Всички хора лаеха, 
само кучето не искаше . И тога-
ва той се сети и ги пита: „Добре, 
какво казват кучетата?“ . Всички 
деца казаха всичко друго, само 
не и бау-бау . Нито едно не каза 
бау-бау, което означава, че аб-
солютно са разбрали . Във 
Варна, на премиерата на 
„Спящата красавица“, свършва 
как всички заспиват отново . 
Едно хлапе стана и вика 
„Събудете се, бе, не се ли усе-
щате, че трябва да се събуди-
те?“ . Крещеше в залата към ак-
тьорите . Това беше, не толкова, 
че извън паравана играеха, че 
играеха на живо, да . Ние ги 
пуснахме да играят на живо 
много, то и тогава тръгна тази 
вълна куклени актьори да оти-
ват в драматични театри . Ние 
ги пуснахме да играят на живо 
като драматични актьори, не 
просто да са пред паравана, а да 
си правят ролите по законите на 
драматичния театър . Нямаше 
такова нещо в кукления театър . 
Да, играеха пред параван, ама те 
бяха едни такива роли много 
стандартни, мно го шаблонни, 
нямаше нищо общо с драматич-
ния театър, със скулптурата на 
текста, с начина на извеждане 
на образа…

Михаил Байков. Тогава ли 
е първото голямо обезкръвя-
ване, когато хора като Мая, 
като Кръстю, като Сашо 
Морфов отиват от кукления 
театър в драматичния?

Леонард Капон. Загуба бе-
ше, защото сега Теди никога 
повече не направи куклено 
представление, а е добър режи-
сьор . Но той там не може да 
получи признанието, което по-
лучава в драматичния . Също и 
Сашо . Той така и не направи 
куклено представление . За поч-
ваше, но никога не го направи . 
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За жалост, от останалите уче-
ници  Мони Шварц, който бе-
ше интересен режисьор, спря 
да работи . Няма . В кукления 
театър няма много работещи 
от тези най-ярки ученици на 
Юлия . Мариета е друг стил, 
Антония се отказа, имаше една 
Маруся, която така и не успя, 
един Павлик… няма . Не са 
много .

Михаил Байков. Ти лично 
като гледаш какво се случва, 
вярваш ли, че предстои няка-
къв нов генезис все пак за 
кукления театър?

Леонард Капон. Разбира се, 
че вярвам . Той няма как да из-
чезне . Дра матичният театър в 
момента е по-куклен от кукле-
ния . Ако трябва да сме честни, 
те вкарват все повече такива 
визуални елементи, чисто кук-
лени, стилизират поведението 
и говора на актьорите толкова 
много, че те самите заприлич-
ват на кукли, това не е нещо 
ново . Няма как да не се появи 
отново и в детските спектакли .

Никола Вандов. Може би 
ще се слеят драматичният и 
кукленият театри?

Леонард Капон. Това е из-
мислица на соц-а, мен ако пи-
таш . И оттогава към кукления 
театър е етикета за деца . Юлия 
това я спасяваше . Цензурата не 
ходеше в кукления театър . 
Юлия затова работеше там . Но 
я набараха, цензурата дойде и 
тук и ѝ спря „Мистерия буф“ в 
Пловдивския куклен театър . 
Иначе те го подценяваха и в 
кукления театър по онова вре-
ме се правеха спектакли за въз-
растни, които бяха много, мно-
го политически, защото не ги 
следяха . Та, това разделение… 
Винаги съм го казвал това, с 
Теди това ни беше също едно 
от нещата, в които абсолютно 
вярвахме, че е по-скоро теа-
тър с кукли, а не куклен теа-
тър . Не бива да се отделят така 
драстично нещата, защото то 
не е истина . Преливането е не-
минуемо . Не можеш да избягаш 
от силата на визията и от жела-
нието да не си директен, да не 
звучи плакатно текста ти . Не че 
другото няма право на същест-

вуване . Психологическият теа-
тър си е много силен и, когато е 
направен добре, е безкрайно 
интересен . Но другото също е 
важно .

Михаил Байков. Ти се за-
нимаваш и с преподавателска 
дейност. На какво се опитваш 
да научиш студентите си? И 
виждаш ли в тях с времето 
някаква промяна в нагласата 
им към изкуството, към моти-
вацията да се занимават с теа-
тър?

Леонард Капон. Аз съм в 
Пловдивския университет и 
тук е много по-различно от 
НАТФИЗ . Тук това е бутикова 
специалност, която няма ни-
каква цел нещо да се печели, да 
се популяризира… Тук обик-
новено кандидатите са 5-6 ду-
ши повече, отколкото е дър-
жавната поръчка . Хубавото е, 
че всички идват единствено, 
защото им се занимава . Те зна-
ят, че тук няма да получат шан-
совете за бърза прослава и реа-
лизиция и хубавото е, че над 
70% от тях работят след като 
завършат . Отиват в най-дълбо-
ката провинция без да се стра-
хуват . Разбира се, нямат кой 
знае колко големи качества, но 
във всеки от випуските имам 
поне 1-2, които получават доб-
ро развитие и като актьори, и 
двама станаха директори . 
Единият – Петьо Влайков пече-
ли някакви награди за писане 
на пиеси . Аз водя клас за дра-
матичен театър . Това, което ви-
наги им казвам и се мъча да 
направя, е, че за мен театърът е 
начин на мислене и ние учим 
това . Не учим нищо друго . 
Начинът ми, по който работя, 
не е с дълги теоретични лек-
ции, с етюди… Започвам ди-
ректно с пиесата . И, докато ре-
петираме, си говорим точно за 
театъра като начин на мислене . 
Всичко се прави по време на 
репетиция на цялостна пиеса, 
няма откъси, няма етюди, ди-
ректно . И съм доволен от това, 
което се получава . Става им 
интересно, остават почти всич-
ки до края, а тези, на които не 
им е било мерак да се занима-
ват с театър, се отказват сами, 

няма нужда да ги късам . Тези, 
които остават, им е наистина 
интересно, разбират го и го це-
нят, не се ядосват, че не учат 
занаят . Радват се достатъчно на 
това, че нещо им се променя, 
започват да гледат света по друг 
начин, мислят по друг начин . 
Аз съм обнадежден от младите! 
Идват много малко подготве-
ни, с много малко знания, ни-
що не знаят . Това ми е основно-
то занимание, никакви хватки 
за театър . Искам да могат са-
ми… Това е пак от Юлия . Друг 
е въпросът колко се спазва . 
Юлия казваше: „Режисьорът е 
акушер, нищо друго . Не си ми-
слете, че вие сте бащите на де-
тето, което ще се роди . Нито 
заплождате, нито оплождате, 
вие сте акушери и помагате 
само̀ да се роди . Останалото си 
е работа на актьора“ .

Михаил Байков. Тя ли те 
запали по педагогическата ра-
бота?

Леонард Капон. Пак слу-
чайно стана . При мен всичко 
става случайно, без цел, аз и 
затова нямам кариера в живота 
си . Не успях да направя карие-
ра никъде . Обичам да се забав-
лявам, не кроя планове за себе 
си . И наистина правя това, кое-
то в момента ме забавлява, и 
мисля, че е хубаво да бъде нап-
равено, че трябва да бъде нап-
равено и че има полза да бъде 
направено . Същото стана и с 
преподаването . Тука бяха 
Сейкова и Ели Сотирова . 
Нямам нищо общо с тях . И ня-
маше кой да води клас, не да 
води клас, а да е асистент на 
Ели Сотирова . Тя каза: „Добре 
де, защо не опиташ?“ . И се съг-
ласих, защото много ме нави-
ваха . Но нещата тръгнаха мно-
го зверски хубаво, няколко 
прекрасни спектакъла се полу-
чиха, наистина, страхотни 
спектакли, играха се и по чуж-
бина . В „Малкия сезон“ на 
„Сфумато“ всичките неща, кои-
то направихме, се играха и на-
истина станаха много хубави и 
започна да ме кефи това, аз се 
забавлявам . Но така и не ста-
нах професор, не седнах да пи-
ша, колко години вече, 20 годи-
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ни… Така де, това е нещо, което 
няма да ме забавлява и затова и 
не го направих никога . Имам 
обаче едно много хубаво напи-
сано нещо – „Как да измислим 
приказка“ . То е в един сборник 
на университета, но е много 
полезно, защото там ми е цяло-
то верою как можеш да създа-
деш на базата на стара приказ-
ка нещо ново и интересно, кое-
то да запали самото дете да из-
мисля . Пиша рядко и само ко-
гато се забавлявам . Спрях да 
рисувам много отдавна . 
Театърът ми стана по-голям 
кеф, по-голямо забавление . От 
време на време правя някоя 
сценография . Макар че на Теди 
съм правил няколко много, 
много хубави сценографии . 
Особено в Германия двете бяха 
влезли в топ 50 на гилдията на 
сценографите в Германия .

Михаил Байков. Понеже 
Кольо започна с наградата на 
АКТ-УНИМА, исках да те пи-
там наградите носеха ли ти 
някакво удовлетворение и кое 
всъщност е нещото, което към 
днешна дата ти носи най-го-
лямо удовлетворение?

Леонард Капон. Хич не ги 
обичам наградите . Винаги е би-
ло репетицията . Тази награда е, 
точно както каза Кольо, заради 
годините . Не ме вълнува и ми е 
все тая дали ще я имам или ня-
ма да я имам . То не се знае, но 
аз имам почти всички награди . 
Към 20 награди имам . Толкова 
не ги обичам, че нито някъде 
казвам, че е така, нито някой си 
спомня, че е така . Това въобще 
никога не ме е вълнувало . 
Единственото нещо, което ме 
кефи, са репетициите и актьо-
рите, когато се получи с тях за-
това, че си оставаме много, 
много добри приятели и се ке-
фим, когато работим . Пак каз-
вам, аз съм егоист и обичам да 
се забавлявам, нищо друго не 
ме привлича . Славата, ако не 
ме забавлява, въобще не ме 
вълнува по никакъв начин . 
Затова и не се натискам . Само 
това, което ме забавлява, наис-
тина може да ме развълнува и 
да ме накара да захапя . Да, ще 
изпълня и други неща, но ще ги 

изпълня доста по-формално . 
Понякога обезценявам и хуба-
вите неща . Чрез чувството за 
хумор малко ги принизявам . 
Някой път хората си мислят, че 
ги осмивам, макар че то не е 
така, защото е с любов . Не оби-
чам да допускам да се чувствам 
над актьорите или над тези, 
кои то ще гледат спектакъла . 
Предпочитам да съм един от 
тях . Да няма изобличения . 
Чувството за самоирония също 
е нещо, което Юлия ме е научи-
ла, слава богу, имах си го преди 
това най-вече заради баща ми, 
и мисля, че това е нещото, кое-
то липсва и на театъра и на го-
ляма част на творците в него . 
Някак си им бяга това усещане 
за самоирония и затова поня-
кога взаимоотношенията са 
много изострени и не съвсем 
етични . Нещо, на което не ги 
учите във ВИТИЗ, защото на-
блюдавам, че младите актьори 
имат малко усещане за само-
ирония .

Никола Вандов. Имаш ли 
някакво послание към чове-
чеството, с което да завър-
шим?

Леонард Капон. Нека това 
да е финалът, но на тази въз-
раст вече чакам човечеството 
да отправи послание към мен . 
Аз толкова послания съм му 
дал, дето се вика на година по 
две-три съм му пращал . Нека 
сега да е обратното . Но като ме 
пита преди малко с какво про-
менихме театъра, помня точно 
на „Златният делфин“, когато 
взехме награда за режисура за 
най-добър спектакъл, „Златният 
делфин“ за женска роля, награ-
да на публиката и актьорска 
колективна награда за целия 
състав, значи шест награди за 
„Шивачът на приказки“ на КТ-
Добрич (1990), и Шули, отразя-
ваше фестивала, пишеше бюле-
тин всеки ден . Ние открихме 
фестивала . И на другия ден след 
откриването написа в бюлети-
на: „А публиката в салона се 
смееше . На какво се смееше тя? 
На гроба на кукления театър .“ 
Казвам ти какво променихме . 
Толкова генерална е била про-
мяната в това, което вижда, че 
той съвсем честно го написа 
това . . .

7.9.2018, Пловдив
Снимка
Гергана Дамянова


