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Галатея - 
най-възрастната муза

Слово 
на Хенрик 

Юрковски, 
произнесено 
в Държавния 
куклен те-
атър - Ста-
ра Загора 
на 29 септе-
мври 2007 г.
при 
удостояване-
то му с по-
четното зва-
ние Doctor
Honoris Causa 
на НАТФИЗ
“Кръстьо 
Сарафов”

В процеса на историческото
развитие човекът пожелал сам да
повтори шедьовъра на сътворе-
нието. Сътворил каменната фи-
гура и десетки автомати, меха-
нични фигури, които имитирали
живота. Правил всичко това, за
да може да се превърне в “малък
бог”, както го е определил Влади-
мир Соколов. Пълен успех е можел
да постигне само в свят, парале-
лен на реалния. В света на те-
атъра.

Първичният театър, теа-
търът на ритуала, е бил театър
на големите и малките фигури. В
това с голямо убеждение е вяр-
вал Гордън Крейг, който също
така смятал, че човешкото са-
молюбие е тласнало човека към
заемане на мястото на ритуал-
ните фигури. Независимо от то-
ва колко точна е била тезата на
Крейг, факт е, че театърът на
фигурите е просъществувал ня-
колко хилядолетия, докато те-
атърът на актьора без маска,
само с индивидуалния му талант,
съществува не повече от чети-
ри века.

Бихме могли да напишем нова
история за театъра, разглеж-
дайки взаимоотношенията меж-
ду пластичните фигури като
знаци на представяния свят и
актьорите, стремящи се да пре-
образят театралните предс-
тавления, имитирайки малко или
много истинския живот. Такава
история би представяла човеш-
кия стремеж към сътворяване на
синтетичен образ на реалния
свят, а също така и неговия
стремеж към разкриване на дра-
матичния опит на човешката
психика.

По този дихотомичен път чо-
векът най-накрая изпреварил из-
куствената фигура, която посте-
пенно се превърнала в кукла на
народния или уличния комедиант.
Въпреки че над неговата съдба
непрестанно бдели артисти и пи-
сатели с толкова известни фами-
лии, като Хенри Филдинг, Хайнрих
фон Клайст или Жорж Санд.

Това предизвикало неочакван
ефект по време на модернизма,

когато списъкът на артистите,
оценяващи високата стойност
на куклите, значително се увели-
чил. От Метерлинк до Хасинто
Грау. От Пикасо до артистите на
Баухаус. От Гордън Крейг до Гас-
тон Бати.

Техният авторитет променил
атмосферата около куклата. А
куклените артисти се погрижили
за това и голямата публика да
опознае преимуществата на зре-
лищните кукли. Виторио Подрека,
Йозеф Скупа и Сергей Образцов
изумили света с идеала на кукле-
ното изкуство и дали импулс на
мечтите за велик артистичен
куклен театър.

Условията за реализиране на
тези мечти се появили през 50-
те години на ХХ в., когато евро-
пейските държави излизали от
сянката на военните конфликти с
надежда за съвместно приятелс-
ко съществуване. И дори тези на-
дежди да не са се изпълнили вед-
нага в политически план, артис-
тите, които се нагърбили с дело-
то за професионализация на кук-
ления театър, доказали солидар-
ността си и волята за съвмест-
на работа. Не по-малко значение
са имали и техните велики твор-
чески таланти.

Театралното изкуство като
социален феномен е намерило
своите коментатори и водещи
още през антично време. Още
тогава са се оформили термино-
логията и подялбата на видове.
Хората на Ренесанса и Барока до-
изградили тези начални замисли.
Внесли също така и собствени
идеи, създавайки опозиционни те-
чения в театралното изкуство
под формата на дворцов, популя-
рен и народен театър: от опера-
та до комедията дел'арте.

По-нататъшните промени в
театралното изкуство са водели
до неговата модернизация, към
авангардни манифестации и най-
накрая в посока на разнообразни-
те известни ни алтернативи. То-
гава се появил отново проблема-
тичният въпрос за същината на
театралното изкуство.

Кукленият театър през дълъг

От началото на своето съ-
ществуване човекът е изучавал
своята самота в Космоса. Искал
е да има влияние върху своето
съществуване, досещал се е, че
има свръхестествени сили. До-
сещал се е и за съществуването
на своя творец. Искал е да разго-
варя с него и за тази цел е сът-
ворил негов пластичен образ.

Съвременната археология от-
крива непрекъснато нови фигури
на божества или боготворени
предци. Описва обичаи и ритуали,
в които важна роля играят разно-
образните фигури от глина и
камък, от метал, а също така от
растителни и биологични мате-
риали. Човекът – било то ловец
или земеделец, създавал своите
богове от достъпни материали.
Свидетелства за това са оста-
нали в нашия фолклор. Такива са
полската Мажанна или български-
те кукери.



12

период от време се е намирал в
центъра на тези спорове. Хрони-
кьорите, пътешествениците и
първите театрални критици ед-
ва забелязвали неговото същест-
вуване. Първата достатъчно бо-
гата, но непълна история на кук-
ления театър на Charles Magnin
се е появила в средата на XIX в.
Вълната от обсъждания на ценни-
те качества на куклата като
актьор се появила на прелома
между ХIХ и ХХ в.

Създателите на новия, профе-
сионален и артистичен куклен
театър на ХХ в. се изправили
пред нуждата от наваксване на
пропуснатото. Това, което е било
постигнато в сферата на актьо-
рския театър през последните
няколко века, създателите на кук-
ления театър е трябвало да пос-
тигнат за няколко десетилетия.
Такива били изискванията на ди-

намиката на съвременния живот.
Новият куклен театър се стре-
мял да получи висока позиция в
кръга на другите видове артис-
тично изкуство. И го е постиг-
нал. Много от нас, в това число и
изричащият тези думи, са били
свидетели на този процес.

Известно е, че артистичната
практика значително е изпрева-
рила действията на куклените
артисти по отношение на необ-
ходимата инфраструктура. След-
военна Европа с възхищение е
наблюдавала резултатите от
културното меценатство в Съве-
тския съюз, особено в сферата на
кукления театър, което е довело
до създаването на Централния
куклен театър на Сергей Образ-
цов. Факт е, че признаването на
ползата от одържавяването на
театрите не е довело до обаяте-
лен стил и артистични действия.

Артистичният куклен те-
атър, който се е появил в другата
половина на века, с малко изклю-
чения (като кабаретните прояви
на Шнекенбургер, Розер и Ив Жо-
ли), изцяло късал със старата те-
атрална практика. Нови стъпки в
тази област направили малко за-
бележими досега държави на кар-
тата на кукления театър: Румъ-
ния, България, Полша, Унгария.
Старите сили на европейския
куклен театър, като Франция,
Германия, Англия и най-вече Чехия,
трябвало да забързат крачка, за
да могат отново да изпълняват
важна роля в кукленото изкуство
на Европа.

Голямо събитие представля-
вал Международният фестивал
на куклените театри в Букурещ
през 1958 г. Днес такива между-
народни фестивали са десетки,
но този фестивал, като първи на
световната сцена, е определил
нови стандарти и артистични
посоки в съвместната междуна-
родна работа на куклените те-
атри. Румънските фестивали са
имали конкурсен характер. Те оп-
ределяли правилото: “Le roi est
mort, vive le roi!” Първият фести-
вал определил царството на три-
ма монарси: Маргарета Никулеску
(“Ръката с петте пръста”), Ян
Вилковски ("Гиньол има проблеми")
и Ив Жоли ("Трагедия на хартия-
та"). Вторият фестивал (1960 г.)
издигал на пиедестал български-
те артисти Лиляна Дочева, Нико-

лина Георгиева и Атанас Илков
(“Заешко училище”, “Петя и
вълкът”). По-късно следвали много
други от други държави (имало е и
фестивал в Букурещ през 1965 г.).

Особено впечатление напра-
вило на всички представянето на
“Петя и вълкът” по музика на Сер-
гей Прокофиев. Това е била инсце-
низация, която е наричанa съвре-
менна, в опозиция към програмна-
та музика на Прокофиев, тъй ка-
то е конфронтирала музиката с
абстрактните форми. Привлякла
внимание формата на пластични-
те кукли, които обогатявали ди-
дактичната партитура. Геомет-
ричните форми, приложени като
изходни точки за декора и за кук-
лите, подтиквали към търсене на
образен паралел на музиката в
прави и закривени линии, в кръго-
ве, топки и елипси. Някои марио-
нетки са имали собствен корпус
от спирала, скрит под кожен
калъф, но видим по време на
действието. Ръце с ръкавици съз-
давали перната птица. Човешки-
те герои със сферични глави са
били лишени от черти на лицето.
Ентусиазмът на критиците спря-
мо тази естетика определил на
представлението място измежду
най-добрите постижения на кук-
ления театър през втората поло-
вина на ХХ в.

Разбира се, отличните кукле-
ни представления през 60-те и
70-те години са били значително
повече. В Полша, Румъния, Унга-
рия (“Чудният мандарин” по Бела
Барток). В Съветска Русия зас-
лужаващи внимание са били опи-
тите за пречупване на имитаци-
онния стил в работите на Ко-
рольов и Аблинин, в чешка Прага
се е появил метафоричния
Vedene Divadlo на Карел Мокойн.
Също така е имало много важни
български представления: “Сък-
ровището на Силвестър”(1962 г.)
с режисьор Атанас Илков, “Ча-
совникарят” на Иван Теофилов
(режисьор Лиляна Дочева, сцено-
граф арх. Иван Цонев, 1965 г.), по-
емата “Крали Марко” на Иван Те-
офилов (режисьори Иван Теофи-
лов и арх. Иван Цонев, художник
арх. Иван Цонев, 1967 г.), насоче-
на към традициите на старите
икони и подчинила ги на принципа
за вътрешната мобилност на
всеки образ. Пластичните инспи-
рации са били в пълна хармония с

Сцена от “Крали
Марко”, Столичен
куклен театър,
режисьори Иван
Теофилов и арх.
Иван Цонев, 1967
г.

“King Marko”, Sofia
Puppet Theatre,
directed by Ivan
Teofilov and Ivan
Tsonev, 1967
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основната тема и били решава-
щи за монументалния характер
на представлението.

Доколкото “Петя и вълкът” бе-
ше за мен откритие на шанс за
визуална интерпретация на музи-
ката, то “Крали Марко” ми разкри
красотата на историята на бъл-
гарския народ и неговите драми,
останали в паметта ми заедно
със също така прекрасното
представление “Иван Шишман” –
герой на ренесансовата епоха,
представен в Народния театър в
София.

С тези представления българ-
ският куклен театър манифести-
раше своя перфекционизъм и
предлагаше ценно партньорство,
което стана основата за между-
народно сътрудничество в рамки-
те на “Златният делфин” във Вар-
на и други български фестивали.
Беше щедър и ни предлагаше не-
що повече – своята драматургия.
От 70-те години българската
драматургия доминираше на ев-
ропейската сцена благодарение
на невероятните пиеси на таки-
ва писатели, като Валери Петров,
Рада Москова и Борис Априлов.

Терен на нашето сътрудниче-
ство стана също така и теат-

ствието да се убедя лично в това
и като гостуващ професор да
произнеса цикъл от лекции за
студенти и професори на този
невероятен университет. Сре-
щал съм български колеги от раз-
лични специалности на научни
конференции, на които те предс-
тавяха собствени оригинални
гледни точки за концепцията и
методиката на обучение. Особе-
но плодотворни бяха нашите сре-
щи с професор Дойчина Синигерс-
ка.

Високо оценявам също така и
стремежите на софийската Ака-
демия да осигури на българското
куклено изкуство поле за диску-
сии. Тук се раждаха идеи за писа-
не на рецензии и теоретични
обосновки. Като историк на евро-
пейския театър дължа много на
вашите критици, като Димитър
Канушев, който ми помагаше със
своите рецензии. Много ми по-
могна книгата на Васил Стефа-
нов “Съвременен куклен театър”
(1971 г.) и невероятно ценното є
допълнение под формата на скици
на Дойчина Синигерска – “Очерци
по историята на българския кук-
лен театър” (1988 г.). Невероятно
ценни бяха всички разговори, а съ-
що и споровете с професорите
от Академията. От голяма помощ
ми бяха всички приятели, които
се нагърбиха с издаването на мо-
ята книга “Метаморфози на кук-
ления театър през ХХ век”, и осо-
бено Славчо Маленов.

Историкът на театъра вина-
ги чувства голяма благодарност
към артистите, които са темата
на неговата книга. Възхищава се
на красотата на техните
действия. Това чувство е много
по-силно, когато авторът може да
пише за артисти от своето вре-
ме. Когато може да почувства
както тяхното приятелство, та-
ка и благоразположението, призна-
нието на институциите, които
подкрепят изкуството им. Особе-
но когато този историк е също
така и педагог. За мен е голяма
чест да получа вашето признание
и съм особено горд, че Съветът
на вашата Академия е решил да
ме дари с титлата доктор honoris
causa. Благодаря Ви за това отли-
чие. То ще стои на почетно място
между спомените, свързани с моя
научен и педагогически труд.

ралното обучение. Академията за
театрално и филмово изкуство
“Кръстьо Сарафов”, създадена в
София през 1948 г., 14 години по-
късно отвори обятията си за кук-
ления театър (1962 г.), събирайки
в своя факултет най-добрите ар-
тисти на кукления театър с про-
фесор Илков и професор Георгиева
на преден план.

Вярно е, че първата куклена
театрална катедра е създадена в
Прага в Академията за приложни
изкуства, където знания са тру-
пали артисти от различни държа-
ви, в това число от България и
Полша. Пражката академия има-
ше по това време много известни
майстори на кукленото изкуство,
освен това и известни теорети-
ци, като Ян Малик, Ерик Колар или
Мирослав Чесал. Скоро обаче за-
почнаха да се създават още учи-
лища за куклен театър, които
развиваха свои собствени мето-
ди за обучение и собствена тео-
ретична рефлексия.

Такъв всъщност беше и кукле-
ният факултет в София. Негови-
те създатели и професори пока-
заха голяма чувствителност към
нуждите за методологична и те-
оретична рефлексия. Имах удовол-


