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На фестивал – като на фести-
вал. Усмихнат, бръснат, зареден с
очаквания, пристигам във Варна
за “Златният делфин”. Програма-
та научавам на място. 25 спек-
такъла, пърформанси, изложби,
премиера на книга… Очевидно
тези шест денонощия ще бъдат
пренаситени. Въпросът е: с как-
во? Надявах се, че ще успея да
гледам и новия куклен спектакъл
на Стефан Москов в ДКТ–Варна,
но не го виждам в програмата.
Виждам редица спектакли, които
съм гледал по други форуми, но
има и постановки, които са нови
за мен. Практически същите са и
хората, които са дошли на фес-
тивала. Сякаш това е една мо-
билна група от 20–30 души, която
можеш да видиш на всички фести-
вали у нас. При това сред тях
единици са критиците, повечето
са хора на театрите, които ид-
ват в приятното фестивално
напрежение да се видят помежду
си, да видят кой какво е направил.
Те заемат една значителна част
от салона и допринасят фестива-
лите да имат по-затворен, вът-
решносъсловен характер. Сякаш
за всички фестивали важи прави-
лото, че по-лесно е да откриеш
общото между тях, отколкото да
посочиш различията им. Питам
се: Дали е за добро?

Преди да започне самият “Зла-
тен делфин” през съзнанието ми
минават още ред банални въпро-

си от организационен (както се
казваше) характер.

Много ли са куклените фести-
вали у нас? Те обявяват своята
различност по периодичност, по
формат, по жанр, по насоченост и
т.н. Наричат се фестивали, праз-
ници, панаири, срещи… Чистите
намерения на организаторите им
не поставям под съмнение. Геог-
рафията им е богата: София, Вар-
на, Пловдив, Стара Загора, Ямбол,
Силистра, Търговище, Пазарджик,
Благоевград… И въпреки това не
смятам, че фестивалите у нас са
много (само съгласуването в ка-
лендара им трябва да е по-разум-
но).

Проблемът е в друго. Всички
ние имаме някаква своя предста-
ва за идеалния фестивал. Онзи
празник на духа, присъствието на
който дава възможност на участ-
ниците в програмата да съпос-
тавят опита си с опита на коле-
гите, да проверят универсално-
стта на откритията си, да укре-
пят вярата си в избрания път…
Той е и най-прекият път да получи
дължимата му популярност отк-
ритието, направено в самотата
на репетиционната зала или в са-
лоните на малкия град. Той е и
добра възможност да проверим
себе си в съпоставка с образци-
те на чуждия куклен театър. Този
фестивал е еднакво запалено на-
сочен и към професионалната
публика, и към онези, чието присъ-
ствие в залата единствено оп-
равдава и дава право на същест-
вуване на нашето изкуство. Иде-
алният форум започва от ясно де-
финирана цел, изисква дълготрай-
на подготовка, финансови ресур-
си, прецизна и почиваща само на
художествени съображения селек-
ция - на нашите и на чуждите
спектакли. Той не е преглед на
продукцията на театъра-дома-
кин. Той не би допуснал компроми-
си в подбора на поканените за
участие в името на бъдещето
осъществяване на “театрални
бартери” (вие – на нашия фести-
вал, ние – на вашия). Той строи
своята програма по начин, който
я прави поносима за възприятия-

та на уважавания от организато-
рите зрител. Той няма състеза-
телен характер. (Трябва ли, осо-
бено след последното изречение,
да подчертавам, че това е лично
мнение?) Той няма състезателен
характер, защото самата покана
за участие вече е награда за ка-
чество, за интересност на тър-
сенията. Поне у нас състезание-
то убива възможността за
вглеждане в същината на видяно-
то. Никой у нас не чете послания-
та на журитата, съдържащи се в
лапидарните редове на решения-
та им за наградите. Повечето се
вглеждаме дали нашите любимци
са сред наградените, или не са.

Ако един фестивал иска да е
престижен и да поддържа прес-
тижа си, той трябва да е перфек-
тен в подбора на своя афиш. Тога-
ва в биографията на даден те-
атър с право ярко ще се запише,
че е бил поканен да участва в да-
ден фестивал. Фестивалът е
мястото, на което се обобщава
опитът и се изказват хипотези
за бъдещото развитие на театъ-
ра. Той рекапитулира достигна-
тото и санкционира досегашна-
та дейност. Той може да е затво-
рен (само за професионалисти, но
тогава трябва да се работи с
“Хамбургската мяра”).

Фестивалът може да е макси-
мално отворен към публиката. То-
гава той се организира просто
като духовен пир за зрителите –
малки и/или големи – в даден град.
Донякъде спекулативно можем да
наречем подобни фестивали “най-
демократични”. Те нямат откри-
вателски амбиции, те просто ис-
кат да убедят своята публика, че
да се ходи на куклен театър може
да бъде много интересно, развле-
кателно, приятно, възпитателно,
възвисяващо… Техният брой дори
е редно да нараства и би могъл да
бъде равен на броя на градовете
с куклени театър, а може би и да
го надвишава. (Защо в Севлиево
да няма дни на кукления театър?
Нима дечицата там не го заслу-
жават?)

Престижните фестивали, ка-
къвто иска да е “Златният дел-
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фин”, не бива да са много. И не мо-
гат да бъдат много. Техният брой
се определя с времето и от общо-
то стечение на множествата от
различни фактори. Да назовем ня-
кои от тях: количеството нова
продукция през всеки сезон; чет-
ливостта на разграничаващата
формула на даден фестивал от
останалите; кадровите проблеми
(режисьорската криза в българс-
кия драматичен театър доведе
до намаляване на броя на инте-
ресните спектакли, които се про-
извеждат за един сезон); социал-
ните, демографските и другите
характеристики на града дома-
кин; финансите; причастността
на съответната община към фес-
тивала; авторитетността (она-
зи, трудно изграждащата се с го-
дини и лесно провалящата се с
дни) на фестивала като теат-
рална борса на готова продукция
и т.н. Тук има поне една тънка
разлика между онова, което наре-
кох “бартер”, и дейността на “те-
атралната борса”. “Бартерът” е
гузно допускане, че само с каче-
ствата си даден театрален про-
дукт няма да отиде далеч. За да
се помогне на “купуването” му
(основно зад граница), се предла-
гат и други екстри. Най-често те
са извънхудожествени. Докато
борсата функционира на принци-
па: излагам продукта си, и – ако
ти трябва такъв (качества,
жанр, адрес, мобилност, цена и
т.н.) – ме “купуваш”.

Нито един от нашите фести-
вали не е “чист” във формулата
си. И едва ли би могъл да бъде. На-
шите фестивали са многоцелеви.

И затова изглеждат до голяма
степен еднакви, с размазано, не-
четливо лице. Те искат да пос-
тигнат и едното, и другото, и
третото. И губят – и едното, и
другото, и третото… “Чистота-
та” е непостижима. И все пак
стремежът към нея трябва да
прозира в афиша и организацията
на даден фестивал. Формулата
определя афиша. Пловдив отдавна
се отказа по “антидогматични”
съображения от подчертано ка-
мерния характер на поканените
за фестивала спектакли. Във
Варна тази година фестивалът
беше “превзет” от спектакли за
възрастни (те наистина бяха по-
добрите сред поканените). Инте-
ресно как ли ще бъде догодина в
Ямбол.

Но най-дразнеща е непрециз-
ността в селекциите. Сигурно
подобна непрецизност е неизбеж-
на. Няма идеална селекция. Всяка
може да бъде оспорвана в някакви
рамки, но все пак има някои спек-
такли, които просто няма какво
да правят на какъвто и да било
форум. Тяхното присъствие оче-
видно често се определя и от фи-
нансови, приятелски, обменни
(“бартерни”), вкусови и други съ-
ображения и пристрастия. Това
особено важи за чуждите спек-
такли, защото те ангажират по-
вече ресурси. Тези харчове си
струва да се правят, само когато
гостуващият чужд спектакъл мо-

же да ни покаже нещо, което тук
още (а не вече) не правим, когато
ще ни отвори пътя към нови те-
атрални територии, към нови
възможности за общуване с пуб-
ликата и т.н.

И така. Как се прави фести-
вал. На пръв поглед – нищо по-
просто! Каниш няколко добри
спектакъла, гледаш да са достъп-
ни за зрителите, но и да са приз-
нати за добри (каквото и да зна-
чи това!) – и готово… Само че
така няма да имаме нашия куклен
Авиньон, куклен “Театер дер
велт”, куклен Парижки есенен
фестивал…

Няма да ги имаме и по още ед-
на причина. (Професионално при-
страстен съм към нея, но мисля,
че наистина е важна.) Плахите
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усилия да се организират обсъж-
дания на видяното, да се търсят
форми и форуми за осмисляне на
продукцията, да се издават по-
сериозни театралнокритически
бюлетини на фестивалите –
всички те завършват с катаст-
рофи. Съсловието декларира ин-
терес (включително към “Кук-
лАрт”), но може би няма реален,
мотивиран интерес от критика.
Куклениците сякаш свикнаха със
самоизолацията си, със съсловна-
та си затвореност, техните те-
оретици се бетонираха в истори-
ята и все още спорят за Кара-
гьоз, припомнят един или друг ва-
жен факт от биографията на изк-
лючителната за нашия куклен те-
атър Мара Пенкова, но не оглавя-
ват дебатите за днешния ден на
кукленото ни изкуство, не го съ-
поставят с достиженията на
чуждото, не санкционират или по-
ощряват новите явления в те-
атъра. А е очевидна истина, че
един театрален процес (както и
всеки художествен процес) е
непълноценен (а в перспектива –
и невъзможен) без критиката, ко-
ято да стои и на входа, и на изхо-
да на магическата “черна кутия”
на кукления театър. Готов съм да
изкажа една крайна хипотеза.
Според мен на фестивалите
трябва да бъдат командировани
повече критици (и по-млади) и по-
малко хора от съсловието, които
като правило вече са гледали по-
вечето от спектаклите. Това ще
ощети “фестивалният туризъм”,
но ще увеличи ефективността на
осмислянето на фестивала. (Чуж-
дите спектакли могат да се със-
редоточат по-компактно за два
или три дена и за тях специално
да бъдат канени режисьори, сце-
нографи, актьори и директори от
всички наши театри.)

Тези нахвърлени бележки ня-
мат никакви претенции за ориги-
налност. Те просто искат отново
да повдигнат някои проблеми,
свързани с провежданите у нас
професионални куклени фестива-
ли. Те не са заредени и с илюзии,
че споделеното в тях може да на-
мери приложение в битието на
нашия куклен театър. Но ние
трябва да дискутираме по тези и
много други въпроси, защото отк-
рехването на прозореца е един-
ственият начин да проветряваме
задушните стаи на привичното,

обживяното и познатото. Праве-
нето на фестивал е художествен
акт, който иска не по-малко въоб-
ражение, отколкото е потребно
за създаването на един спек-
такъл. Мисленето върху това
“какъв да бъде нашият фестивал”
е по-продуктивно на по-свеж въз-
дух.

Сега едно по-късо отклонение.
На 14 октомври 2008 г. във

вестник “Черно море” (Варна) е
публикувано интервю с Вера
Стойкова, директор на ДКТ–Вар-
на и директор на фестивала
“Златният делфин”.

Заглавието грабва – “Не очак-
вах журито да прояви такава без-
очливост”. Решавам, че нещо жур-

налистката е преиначила. И се
зачитам. “Наред с благодарности-
те (б.а. – на чуждите гости) се
чувства голямото огорчение, кое-
то дойде не от раздаването, а от
разпределянето на наградите. То-
ва е огорчителната част от все-
ки фестивал, когато всеки очаква
да бъде зачетен. Винаги има несп-
раведливости, но такова нещо,
каквото се получи при нас, никога
не е имало. (…) Всички награди, до
последната - общо 11, отидоха в
София – в Столичния куклен те-
атър и в групата от НАТФИЗ. За
нас това е нещо показателно. На-
шият фестивал си има собствено
лице. Той винаги е бил фести-
валът на Варна. И не знам защо до
ден днешен е под софийска шапка.
(…) Аз не коментирам варненско-
то представяне. Най-лесно беше
да натисна журито и да кажа: по-
ловината награди – във Варна! Но
това е под достойнството ми на
творец и на човек. Пък и не смя-
там, че е престижно да вземеш
наградите на собствения си фес-
тивал. Важното е да ги вземеш на
чуждите фестивали. (…) Аз ще
променя системата за другия
фестивал, каквото и да ми струва
това. Фестивала трябва да си го
вземем във Варна. Не отричам по-
мощта на Министерството на
културата, но бих искала, ако ние
правим селекцията, да имаме по-
вече право на глас в големите ре-
шения. Защото ние сме домакини,
поканили сме определени хора и
сме отговорни за тях. (…) Но все
едно ги е нямало (б.а. – чуждите
гости). Как да поканя на следва-
щия фестивал чужди гости, при
условие, че почти нищо не им пла-
щаме. С какво варненският фес-
тивал ще е привлекателен за тях,
щом не бяха и оценени! Большой
театр кукол от Санкт Петербург
са дали 20 000 евро, само за да до-
карат декора. Какво получиха сре-
щу това? (…) Аз не искам да ко-
ментирам решението на журито,
под достойнството ми е. Но не
очаквах то да прояви такава бе-
зочливост. Трябва да се приключи
с вътрешните интереси. Боже,
това е убийство на сума млади хо-
ра, които се обезверяват.

Мисля, че словоохотливостта
на Вера Стойкова ґ е изиграла ло-
ша шега. Не ми се коментират
неверностите в текста. В нас-
тоящия брой са публикувани наг-
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радите и така става “безпощад-
но ясно”, че наградите са повече
от 11 и че съвсем не всичките
(“до последната”) отиват в Со-
фия, че не може да казваш, че тол-
кова много награди са дадени и на
студентите от НАТФИЗ, а накрая
да твърдиш, че “това е убийство
на сума млади хора” и т.н. Безот-
говорни твърдения, но да не им
обръщаме толкова внимание. (До-
колкото зная, СКТ за пръв път по-
лучава “Златният делфин”.) Но
лично съм огорчен от изказаната
хипотеза как много лесно е могло
чрез “натискане” Варненският
театър да бъде по-обилно награ-
ден. Бях председател на журито
на предишното издание и тогава
“Златният делфин” бе получен от
ДКТ–Варна. Читателят е в пра-
вото си да допусне, че съм бил
“натискан” за това – повярвайте
ми – наше общо и искрено реше-
ние. Заявявайки своето достойн-
ство, Вера Стойкова сякаш е го-
това да се усъмни в нашето.
Мисля, че това е недопустимо,
“безочливо” (да използваме нейна-
та дума) и съвсем не ґ прави
чест. Човек трябва да си мери
приказките, когато говори пуб-
лично. Но в цитираните пасажи
има и по-недопустими като мис-
лене и манталитет фрази. “Взе-
мането” на фестивала от Варна
може да постигне само едно –
пълното му изолиране от нацио-
налния критерий, отиването му в
периферията, подчиняването му
на “бартерната” логика, в послед-
на сметка да западането му. Дру-
гият елемент от същата логика
– “С какво варненският фестивал
ще е привлекателен за тях, щом
не бяха и оценени!” – схващам ка-
то принос на фестивала към
олимпийското движение, в което
никой не поема предварителни
обещания за положително оценя-
ване, за успех.

И ще завърша с една препоръ-
ка. Сега, вече месец и половина
по-късно, когато сигурно страс-
тите са поутихнали, да се вче-
тем спокойно в решенията на жу-
рито. Това е нещо много важно,
че 5–6 професионалисти с различ-
ни вкусове, опит и нагласи съумя-
ват да се обединят единодушно
около своите решения. Тяхното
послание трябва да се анализира
– трезво, критично, уважително,
аргументирано. Защото всеки

от присъстващите на фестивала
имаше своите фаворити. На мен
също ми липсваха заслужените
според мен награди за някои спек-
такли, като прекрасната и мъдра
артистична постановка на Хрис-
тина Арсенова “Както ви харес-
ва” по Шекспир (ДКТ–Бургас). Аз
също съм впечатлен от “Вий” ка-
то амбиция кукленият театър да
не се самоограничава в претворя-
ването, във вчитането на
най-големи творби на
литературата, аз
също смятам,
че някои от рус-
ките кукленици
имат по-сериозно,
дори по-мисионерс-
ко виждане от на-
шите за смисъла от
своето занимание (и
като всяко дело с ви-
сока мисия – то поня-
кога е леко скучно). Аз
също с интерес гледах
“Кандид”. Горещо бих пре-
поръчал на всеки да гледа и
“Лазарица”. Аз също изключи-
телно ценя “Жажда” (и това се
вижда от предишния брой на “Кук-
лАрт”). Нещо повече, смятам, че
“Жажда” е принципно завоевание
на студентските спектакли, за-

щото в него актьорите не само
ни показват какви оръжия имат
на въоръжение (както е до изве-
стна степен в “Музиката в мои-
те ръце” и в “Отвъд граници”, а
отчасти и в “Пещерата и сенки-
те”), но и тези крайно минималис-
тични средства ни разказват
кратки истории, в които има и ли-
рика, и любов, и жестокост, и са-
моотверженост и т.н., но увере-
но извеждат тези разкази отвъд
пределите на баналното. При дру-
го жури може би малко по-други
щяха да са и наградите. Но не бих
коментирал високомерно негови-
те решения, а просто се вглеж-
дам в тях, за да разбера логиката
им. Защото журито постигна не-
що принципно важно. То утвърди
“Голямото кихотене” – един спек-
такъл, който има художествения
и идеен потенциал да се вгради в
общонационалния ни театър. Той
говори за неща, за които куклени-
ят театър рядко говори. И го пра-
ви по начин, който заслужава още
повече награди.

---
Както ми припомни Боряна

Живкова: “Ако искаш да разсмееш
Бог, кажи му, че имаш планове.” Та
плановете ми бяха да напиша
текст за тазгодишното издание
на “Златният делфин”. А се полу-
чиха едни проточили се лирични
отклонения. За което се извиня-
вам.

Сцена от 
“Крали Марко”

Scene from 

King Marko


