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– Професор Юрковски, смятат Ви за гуру, за

учител в областта на кукления театър. Видяхте,

че в България има много Ваши почитатели, хора,

които уважават Вашето творчество, Вашия при-

нос за популяризирането на кукленото изкуство

по света, хора, които Ви обичат. От Вас, като от

гуру, се очакват крайните и точните отговори на

най-фундаменталните въпроси, свързани с кукле-

ния театър.

– Не знам… Това за очакването е вярно. Но не е
вярно за поклонниците. В Полша казват, че има едно
гуру, един Юрковски, един авторитет, но те не ме
слушат и правят каквото си искат. Трябва да има ав-
торитет, но трябва да има и свобода.

– Въпроси към гуруто. Какво може кукленият

театър, което драматичният не може? В какво е

силата на този театър? Ако отговорът е възмо-

жен и има достатъчна релефност, това би очер-

тало размитите граници – може би е за добро та-

зи размитост - между двата вида театър. Въз-

можно ли е дефинирането на тези граници?

– Базата за разбирането на целия процес е в би-
ологията, в психологията на човека. Като човек ак-
тьорът не се намира просто така на сцената, той
е “той” в своята роля. Той може да играе Хамлет или
други персонажи, но той е биологичен актьор. Има
разните стилове в драматичния театър. Има сти-
лове натуралистически, психологически, стилизира-
ни. Ако говорим за куклите, те винаги са стилизира-
ни. И диапазонът на функциите им е друг. Човек мо-
же да навлезе в една композиция. Има такива теат-
ри – например в Полша такива са театрите на Шай-
на, на Кантор, на Монджик. Човек е елемент на ком-
позицията, но това не е нищо ново. Фернан Леже каз-
ва: “За мен човекът е едно петно в моята компози-
ция.” Това е стара теория и смятам, че тя е много
точна теория. Човек може да бъде елемент от една
композиция. Драматичният театър тръгва в друго
направление, което иска да осигури присъствието на
човека като човек – с неговата биология и психоло-
гия. В кукленият театър – а това можем да видим
още в класическия куклен театър – куклите, фигури-
те са само композиция, която малко е свързана с
психологията. Имаме един синтез. Ето в това е го-
лямата разлика. В историята на театъра, на теат-
ралните изкуства има периоди, когато човек търси
синтеза, и други, когато човекът говори за себе си,
за психология си. Във Франция през ХVIII в. и по-рано

Куклата е оксиморон
Разговор на Никола Вандов с Хенрик Юрковски

Разговорът се състоя по време на 5-ия международен кукленоте-
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склад за печатни материали. Трима сме. С нас е и Лиляна Бардие-
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театър се е наричала операта. Това е бил театър на
механизмите, театър на голямата сензация. Хора-
та-актьори в този театър не са били много важни.
Разбира се, били са важни като певци, но не е била
важна индивидуалността им. Всичко това е свърза-
но и със системата – икономическа, политическа.
Във феодализма актьорът не е важна личност. Тряб-
вало е да се стигне до демокрацията – а това значи
ХVIII-ХIХ в., за да се види човекът в актьора. Тоест
свободата на актьора като човек с психология е
сравнително ново явление. Човек се подчинява на ре-
лигията. Във времето на Античността всички акть-
ори са скрити зад маски, в огромни костюми. Чак
през Ренесанса идва движението, интересуващо се
от човешката физиология и психология. Успоредно с
това винаги е имало един театър на голямата инс-
ценировка. Друг пример. Във Франция през ХVII в. мно-
го популярен е дворцовият театър, а жанрът му се
определя като “маски”. В тези спектакли участват и
професионалисти, и аматьори – всичките с маски. В
този жанр няма място за актьор, който да изразява
човешки чувства. Това са разни тенденции. И те са
съществували и съществуват. Днес имаме по-спе-
циална ситуация: достигнали сме до натуралистич-
ния театър, до биологията. Днес у нас се играят пи-
еси, които наричаме “пиеси от бруталисти”. Те са от
автори, които показват бруталното, само най-нис-
ките, физиологични действия и чувства на човека.
Това е най-ниско ниво натурализъм. Но съществува и
друга тенденция: драматичният театър иска да се
доближи в синтеза на общата картина, на общия об-
раз на живота и тогава взема на въоръжение плас-
тични изразни средства. Това е Кантор, това е Ари-
ан Мушкин с нейния “Театър дьо солей” в Париж, те-
атър “Комплисите” в Лондон, това са много други те-
атри. Това е и Робер Льопаж, който сега е много по-
пулярен. Те използват и средствата на кукления те-
атър, фигурите и т.н. Днес се работи усилено да се
конструират роботи, интелигентни механизми.
Имам контакти с хора от Университета в Портланд,
които работят и с Южна Корея. В Америка използват
роботите и в театъра. Запознат съм с адаптация
на “Хеда Габлер” от Ибсен за роботи. Много интере-
сен спектакъл в Ню Йорк. В пиесата Хеда Габлер не
желае да остане с мъжа си, защото иска да има сво-
бода, да бъде индивидуалност, личност. В адаптаци-
ята роботите искат да имат пълната свобода и
права на човека. Според мен това е много интерес-
на тенденция. В Япония много използват роботи. Те
играят в ревюта, правят различни неща. Днес сме в
ситуация, когато всички средства са възможни,
всички средства се използват. Най-важното е какво
искаме да кажем на хората, а чак след това избира-
ме средствата.

– Може би роботите са реализираната мечта

на Гордън Крейг за свръхмарионетката? Просте-

те невежеството на неофита, но мисля например,

че в кукления театър гравитацията е по-лесноп-

реодолима, тежестта на човешкото тяло не съ-

ществува като проблем, а драматичният театър

е обречен да се съобразява с нея.

– В бароковия театър имаме машини, които пре-

одоляваха гравитацията. Всички богове летят над
сцената. Какво е театърът? Това е една илюзия.

– Може би разликата е в скоростта? Вчера гле-

дахме "Котки върху стар керемиден покрив", къде-

то просто вдигат шалче нагоре, слагат една гла-

ва и става котка-певица, която пуши с цигаре. В

драматичния театър тези мигновени трансфор-

мации са невъзможни.

– Да, има определени физически качества и въз-
можности в кукления театър. Но за мен това не е
важно. За мен е важна мисълта. Тя е най-важното.
Следвайки мисълта, можем да правим всичко. В кукле-
ния театър има илюзия, има ситуация на опализация
(от камъка опал, който може да променя цвета си,
израза си). Това е възможно и в драматичния театър.
Например при Брехт - ефектът на отчуждаване. Аз
съм персонаж, но аз съм и съвсем нормален човек. В
кукления театър “аз съм жив” се маха – това е опа-
лизация. Оригинална опализация е опализацията на
екзистенцията. В кукления театър има много мате-
риал за поетически език. В драматичния театър, ко-
гато имаме човек на сцената, това е човек на сце-
на. Куклата, когато е жива, е поетическа фигура. Тя
е оксиморон. В кукления театър винаги има възмож-
ност за метафора. Има артисти, които убиват ме-
тафората, но това е друго. Оправдавам тенденция-
та театърът да използва различните изразни сред-
ства. Защото, когато имаме само човек, няма мета-
фора. Когато имаме само кукли, също няма важна ме-
тафора. Но ако имаме човек между куклите или кукли
между хората, винаги имаме метафора. Защото ма-
териалът е различен и това вече ражда метафора-
та. Това е голямото качество на кукления театър –
той ражда метафора. Той е поетичен театър.

– В някои куклени спектакли забелязваме имен-

но бягство от каквато и да е поетичност, може

би защото смятат, че тя “порозовявя”, “захарос-

ва” проблемите. И се отива към жестокостта. Но

тогава се питам: “Добре, щом е за възрастни, мо-

же би може и така, но възрастният зрител може

да получи по-силни подобни внушения в драматич-

ния театър. Защо да дойде възрастният да гледа

например “Синята брада” на ДКТ–Добрич?”

– Не съм съгласен. Поезия е общото название за
различните стилове. Ако има гротеска в един спек-
такъл, това може да бъде поезия. Ако има елементи
на смъртта, това е много силен мотив в барокова-
та поезия. Аз съм съгласен с Вас, че има хора, които
искат да говорят със сладък, мил език. Това няма ни-
що общо с изкуството. Това е нещо друго. Мисля, че
има различни стилове поезия. В този момент не мис-
ля за разликата между театъра за възрастни и те-
атъра за деца. Театърът на куклите е един жанр. Ка-
то жанр той може да се използва за различни зрите-
ли. Но той има един дълг – да бъде артистичен. За
“Синята брада”. Всичко зависи от културата на ар-
тиста. Защото “Синята брада” е сюжет, архетип,
който започва в рая. Синята брада е първият човек,
който казва: “Не се разрешава!” “Нельзя!” (Произнася
го на руски.) След това имаше други, които казваха:
“Не се разрешава!” Този сюжет има голяма кариера и
много артисти, включително модерни, го използват.
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Много интересен сюжет, но всичко зависи от
трактовката.

– Понеже сме на куклен фестивал за възраст-

ни, а някои от спектаклите не ме убеждават във

възрастността си, питам: Може ли да се посочи

четлива граница в двата адреса на кукления те-

атър? Съзнавам, че и тази граница е размита, но

все пак съществува ли набор от качествени ха-

рактеристики на театъра за деца и театъра за

възрастни?

– Няма добър отговор на този въпрос. Говорих
вчера след спектакъла “Гръцка митология – интерп-
ретации” с режисьорката Ева Пьотровска, която е
студентка. Спектакълът е за идеалисти, за младе-
жи. Защото в нейния град няма публика от възраст-
ни за куклен театър, тя е направила спектакъл за
ученици. Да, това не е спектакъл за възрастни. На
фестивала “Пиеро” имаме много положителна ситуа-
ция, че по-голямата част от публиката са хора на
театъра. За тези хора това е опит. Смятам, че фес-
тивалът е много важен. Тук няма типични за възра-
стните проблематики като в драматичните теат-
ри, като в киното. Трябва да изчакаме малко.

– Малко ли?

– Не зная. Аз съм оптимист.

(Тук се включи Лиляна Бардиевска: В началото кук-
леният театър не е бил за деца. Може би сега се връ-
щаме към корените си.)

– Да. Има такава ситуация и се правят опити да
се развива тази тенденция. Говорих вече за нея – къ-
дето Джули Теймор игра на Бродуей и има голям ус-
пех с куклите. Трябва да се преодолее лошата тради-
ция в нашите страни от Централна Европа и да се
върне традицията на спектакли за възрастни. От
време на време в Полша се появяват такива спек-
такли. Например във Вроцлав направиха “Смешното
старче” от Тадеуш Ружевич. Стана невероятен спек-
такъл, който има много зрители. Трябва да се наме-
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гърба ми, губя интерес към ставащото на сцена-

та и не ми е до това да търся племе в далечна

страна, от чиято гледна точка спектакълът би

бил полезен и добър. Не ми ли проговори спек-

такълът, ми става досаден.

– Зависи каква е ролята Ви. Ако говорите индиви-
дуално, сте прав. Ако сте критик, трябва да имате
този контекст. Аз също съм като Вас. Също често
не съм доволен от даден спектакъл, той не ми е ин-
тересен. Но аз искам да разбирам хората чрез те-
атъра. Ако ги разбирам, мога да намеря интерпрета-
ция, обяснение, защо те правят неща, които не ме
интересуват.

– Смятате ли за окуражителен примера на

фестивала “Пиеро”, изпълнява ли той заявените

си цели?

– Мисля, че фестивалът е една надежда. Вече го-
ворихме, че тук няма много спектакли, които да ин-
тересуват възрастните. Свидетели сме на един
подход откъм детската страна на театъра. Това е
нормално. Всеки ден вашите режисьори и актьори
работят с деца. Има фестивал, значи има празник.
Но всичко това е малко от гледна точка на театъра
за деца. Съществува инициатива, обещание, че в бъ-
деще можем да правим по-добри спектакли за възра-
стни. “Пиеро” е фестивал с надежда, с бъдеще.

– Казват, че в кукления театър спектаклите за

възрастни са своеобразен отдушник на режисьор-

ски и актьорски комплекси, свързани с работата

им предимно за деца, с желанието им да напуснат

поляните, обитавани от мецани, славеи и червени

шапчици, и гордо да излязат на голямото бойно

поле. И понеже обществената потребност от

такъв театър не е голяма, те правят локални съ-

бития, локални фестивали. Комплекс ли е това,

или нещо друго?

– Това е проблем. Много генерален. Ще Ви дам ли-
чен пример. Направих докторат в Института за из-
куства в Полската академия на науките. Това беше
през 60-те години. Академиците, които разглеждаха
работата ми, смятаха, че съм луд. Казваха си: “Как-
во е това? Как може това да е докторат?” Днес съм
много важна фигура в института. Защото имам сво-
ите книги, имам студенти, които уважават работа-
та ми, има и такива, които продължават работата
ми, пишат дисертации, дори върху работите ми. Зна-
чи имаме една промяна в ситуацията за хората, кои-
то се занимават с куклен театър. Същото важи и за
артистите. В началото може да имат комплекси, но
това ще отмине. Аз нямам комплекси. Никакви комп-
лекси. Мисля, че много от артистите имат комплек-
си заради факта, че играят за деца. Защото ар-
тистът иска да има партньор в публиката. Децата
са много симпатични, но това не е партньор, който
решава дали нещо е артистичен успех, или не. Зато-
ва куклениците трябва да се освобождават малко от
мисленето за детето и трябва да се замислят пове-
че за възрастните. Така ще преодолеят комплексите
си.

– Преодолими ли са? В Полша промени ли се на-

гласата към кукления театър?

ри сюжетът. Там направиха и Кафка, и Гьоте. Подо-
бен опит има и в други страни. Например един ар-
тист, родом от Австралия, направи в Холандия свой
театър – “The Stuffed Puppet Theatre”, и в него вече
20 години играе само за възрастни. Все моноспек-
такли. Последно гледах спектакъла му за последните
минути в бункера на Хитлер. Това не може да е за де-
ца. Но то е нещо ново, нещо сензационно. То е и сиг-
нал, че може да се прави такъв спектакъл за възра-
стни. Просто трябва да има сюжет, много актуален
сюжет. Тук на този фестивал имаше спектакли с по-
добни по актуалност сюжети. Например “Както ви
харесва” – един универсален сюжет, който може да
се играе и така… Смятам, че графичният спектакъл
от Варна “Пещерата и сенките” също може да бъде
универсален спектакъл. Това е една пластична ком-
позиция. “Както ви харесва” е нещо друго. Спек-
такълът “Свети Георги” от Сплит например е ста-
ринна комедия дел'арте, една гротеска, един фарс,
който може да се играе за възрастни.

– Да, но не е интересен, не ми казва нищо за

света, което да не съм знаел преди спектакъла.

– Това не е така. Аз Ви разбирам, но моят подход
е малко по-друг. Чувствам, че Вие разглеждате све-
та по симетрия, като всичко съществуващо сега,
около Вас. А за мен всичко, което е било, също е важ-
но.

– Не ми е интересно не защото е нещо случило

се отдавна, а защото не ми е казано по начин, кой-

то да ме накара да го помисля отново. В сплитс-

кия спектакъл имаше според мен художествена, а

не сюжетна недостатъчност.

– Смятам, че в този спектакъл има важно кул-
турно обсъждане на въпроса за екзистенцията на
всички свети фигури, на светците. А светците
имат голямо значение в различните европейски
страни. И когато имаме спектакъл, подемащ диску-
сия за функцията на тези свети фигури, това вече е
съвременно.

– Доста полски аспект…

– А (смее се), наистина е така. Но трябва да
разглеждаме артистичните явления от различни
гледни точки, а не само от българската. Трябва да ги
разглеждаме и от африканска, и от американска и
т.н. гледни точки. А това е сложно. Ако искате да
намерите едно зрънце истина, трябва именно така
да се разглеждат спектаклите. Трябва да сме гъвка-
ви.

– Тогава за всеки спектакъл може да се намери

гледна точка, разглеждайки го от която да го

признаем за шедьовър…

– Да, възможно е. Дори тази точка да е механич-
на, това ни обогатява. Критиката от тази гледна
точка дори да е странна, налудничава – ни обогатя-
ва. Всичко, което те провокира да мислиш, обогатя-
ва. Изкуството е есенцията на нашата култура, на
нашето общество. То изразява философията на
възприемането на света.

– Предпочитам спектакли, които с нещо ми

проговарят. Ако не усетя тръпки, преминаващи по
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– Много. Не при всички, но мнозина вече нямат по-
добни комплекси.

– Когато се появи много добър спектакъл, кой-

то не е за деца (като “Някои могат, други – не” на

Стефан Москов или “Дон Кихот” на Петър Пашов),

отпадат всякакви подобни съображения и комп-

лекси. Но най-често този копнеж се натрапва и за-

това сцената се пълни с нещо излишно усложнено,

нещо по-засукано...

– Не можем да не виждаме, че все повече актьори
и режисьори искат повече контакти с драматичния
театър и това е нещо много важно…

– Но често е и много лошо...

– Точно така. В драматичния театър са малко
добрите спектакли. Същото е в кукления театър.
Това е въпросът. Ако има добър спектакъл в кукления
театър, той може да обиколи света.

– И българският куклен театър го доказва.

Много преди драматичния той беше обиколил све-

та. Още един въпрос. Гледайки спектаклите и в

Пловдив, и тук, забелязвам, че в добрите спектак-

ли има хумор. Едва ли е достатъчно условие, но ве-

роятно е необходимо.

– Не мисля, че е задължително. Гледал съм много
добри спектакли с елементи на трагедия. На преми-
ерата на “Крал Юбю” в Стокхолм не видях много еле-
менти за смях.

– Дори в “Юбю”?

– Да, да, да… В същия театър гледах и “Антиго-
на”. Или един спектакъл по Виткаци във Вроцлав –
там е страшно, ако има смях, то е гротесков смях.
А това е нещо друго. Наивен подход е да смятаме, че
в кукления театър трябва да има хумор. От друга
страна, има хора със собствено чувство за хумор.
Чехът Йозеф Крофта има специфичен хумор, но и при
него не във всички представления срещаме хумор.
Той направи спектакъла “Песента на живота” и това
е трагедия – с елементи на хумор, но е само гротес-
ков. Ако играеш в стил “Пънч и Джуди”, то там тряб-
ва да има хумор, защото имаме шут. А където има
шут, трябва да има хумор, смях. Но съществува и са-
тира, или поне трябва да я има. Жанровете са раз-
лични. Така че хуморът не е задължителен. Аз обичам
хумора, защото хуморът прави 2–3 крачки към иро-
ния, а тя е моето отношение към света...

– Какви пожелания и препоръки имате към но-

вото списание за куклен театър “КуклаАрт”? Без

какво не може подобно списание? Вашите съвети

ще ни бъдат от огромна полза.

– Всичко зависи от това какво искате да прави-
те. Можете да правите списание за куклените те-
атри. Можете да правите списание за зрителите, за
учителите и възпитателите. Може да е списание за
личното Ви отношение към кукления театър. Аз бях
две години редактор на едно списание и тъй като
имах интереси, свързани с теорията, печатах най-
основните текстове на теорията на кукления те-
атър. Имаше и рецензии, и други неща, но основната
част заемаха теоретични разсъждения. Бях убеден,
че от това имат нужда читателите ни.

– Значи адресът Ви са били куклениците. А въз-

можно ли е адресът да е свързан със зрителите?

– Въпрос на еклектизъм. Възможно е една част
от списанието да е предназначена за куклените те-
атри, а друга – за зрителите. Както е чешкото
“Loutkar”. Предполагам, че от финансова гледна точ-
ка - за да е по-голям тиражът на списанието – еклек-
тичната концепция е ценно решение. За куклените
артисти е много важно да има рецензии в списание-
то. Ако имате критици, пишещи за куклен театър...

– Не са достатъчно. След като поканиха нео-

фит като мен да оглави списанието, значи има ре-

ална криза на критическите ресурси в кукления

театър…

– Трябва да контактувате с младите, които сега
започват да пишат. Трябва да се възпита група на
критици в кукления театър.

– Една от “тайните” ни цели е да създадем три-

буна, която със самото си съществуване да моти-

вира колеги да пишат за куклен театър.

– Трябва да разгледате списания с различни тен-
денции. Има немски, руски - руското “Кукарт” е мно-
го интересно, френски – “Пук”, от което излязоха 8
тематични броя. Има американски списания, които
са типично персонални. В тях се представят отдел-
ни творци, публикуват малко информация, но в тях
няма теория. В полското “Теаtr Lalek” винаги има и
теория, както и в чешкото “Loutkar” – обърнете вни-
мание на това списание, то има многогодишен опит.
Почти във всеки брой има текст на Хенрик Юрковс-
ки – значи списанието е добро. (Смее се заразител-
но.)

27.9.2007, Стара ЗагораХенрик Юрковски 
с Никола Вандов

Henrik Jurkowski
with Nikola Vandov
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