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Темата „Детето в театъра“
се предхожда от две други теми –
„Детето в семейството“ и „Дете-
то в училище“. Семейството и
училището са основните среди, къ-
дето детето се научава как да жи-
вее. Театърът е една специална
трета среда, която се опитва да
възпита малкия човек в нравстве-
ни ценности и идеали и да обогати
неговата душевност. Отговор-
ността, която трябва да носи ро-
дителят, е същата като тази на
учителя. И всички ние, които пра-
вим театър за деца, сме длъжни да
носим такава отговорност. Този
въпрос има два аспекта:

1. Достатъчно ли познаваме
света на детето, за да привлечем
вниманието му към нещата, кои-
то искаме да му покажем;

2. До каква степен познаваме
нашето изкуство, за да го подне-
сем разбираемо и интересно на то-
зи зрител.

В тази статия искам да се спра
на първия от тези два аспекта.

Когато през есента на 1947 г.
попаднах в театъра на Мара Пен-
кова като музикант, най-малко
предполагах, че Кукленият те-
атър ще се превърне в моя съдба.
Скоро театърът беше одържавен
и пое път към професионалното
си развитие. Бяхме един файтон
хора в София и още един – в
Пловдив. Ние с „петрушки“, а
Георги Сараванов в Пловдив - ка-
то бивш цирков артист – с „ма-
рионетки“. В театъра всички пра-
вехме всичко: шиехме, скулптирах-
ме, кукли, декори, осветление, му-
зика – всичко. В художествено от-
ношение обаче все още си бяхме
любители. Пък и професията ни

по това време се оказа не от най-
престижните – куклар. Нещо ка-
то бръснар, обущар, говедар, сви-
нар и т.н. С други думи – повече
занаят, отколкото изкуство.
Проблемите му се оказаха обаче
„необърнат камък“. Започнаха да
се разплитат пред очите ни като
безкрайна бримка, която изглежда
още дълго ще разплитаме. По вре-
ме на представление до нас дости-
гаше детски смях или озадачаваща
тишина и разбирах, че там, от
другата страна на паравана, при
децата става нещо хубаво. Твърде
тягостно ставаше обаче, когато
в салона настъпваше невъобразим
шум. Вдигаше се такава врява, че
дори и ние помежду си едва се чу-
вахме. Крещяхме ролите си, над-
виквахме се с децата, но и това
не помагаше. Тогава започвахме да
си правим каквото ни хрумне.
Друсахме куклите, разнасяхме ги
по сцената и разигравахме разни
смешки, нямащи нищо общо с пие-
сата. Понякога Мара Пенкова или
някой от учителите от залата
ни стряскаше с мощното си: „Ти-
хо!“ и за няколко минути настъп-
ваше мъртва тишина. Скоро оба-
че шумът отново плъзваше и от-
ново някой се провикваше: „Ти-
хо!“ Тогава набързо претупвахме
ролите си и избутвахме Хопчо и
Тропчо пред завесата, да си из-
пеят финалната песничка.

Тогава за такова представление
не чувствахме никаква вина и с
чиста съвест обвинявахме учите-
лите и лошото възпитание на де-
цата. Все още не осъзнавахме своя-
та отговорност, че това, което
правим, трябва да стигне до деца-
та с цялото му естетическо, емо-

ционално-образно и нравствено съ-
държание.

Това са спомени от преди пове-
че от 60 години, когато правех
първите си крачки в театъра, но
синдромът „шум в залата“ (в раз-
лични степени и варианти) мисля,
че е актуален и днес. Влязло веднъж
в салона, детето е принудено да
предъвква и да преглъща всякаква
храна, която му поднасяме. От
безлични спектакли, които с нищо
не задържат вниманието му, до
спектакли, създадени с безпардонно
творческо високомерие, които със
своята претенциозност и неразга-
даемост го измъчват и отегчават.
Тогава то се чувства свободно да
търси забавление не в спектакъла,
а във всичко друго, което в момен-
та му хрумне, и си отмъщава, ка-
то шуми.

Като сравнявам как училищни-
те педагози, особено при децата
от началните класове, в своята
ежедневна педагогическа практика
и научна аргументация подготвят
съзнанието на детето към онова, с
което предстои да го запознаят,
става ясно колко далеч сме били
от проблемите на нашата профе-
сия. За да въведат детето в една
неизвестна за него материя, те се
облягат на онова, което вече му е
достатъчно познато и може да съ-
буди асоциации. С други думи, от-
чита се обемът на аксиомите, със-
тавящи детския опит от ранна-
та му възраст. За начеващите об-
разованието например, думичките:
мама, татко, куче, котка, къща,
стол и т.н. са аксиоми с ясно зна-
чение. Но тяхното изписване с
букви и думички е нещо ново и не-
известно. Затова в детското бук-
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варче, те са придружени от съот-
ветните картинки. До картинка-
та на мама са поставени буквички-
те М и А, а под нея - думичката
мама. Така детският опит се обо-
гатява със запаметяването на но-
вата аксиома, изписването на ду-
мичката мама. Разбира се, деца, ко-
ито по-трудно схващат, често
прибързано превръщат в аксиома
само първата буквичка и когато ги
попитат коя е тази буквичка, от-
говарят: това е буквичката мама.
По същия начин дете, което с по-
мощта на ябълки е усвоило като
аксиома, че три ябълки и три
ябълки са шест ябълки, не може да
разбере защо без ябълки три и три
правят също шест. Възприемане-
то на числата като самостоятел-
на математическа аксиома, откъс-
ната от конкретен образ, го
препъва и озадачава, а това е сиг-
нал, че скоро ще го осъзнае.

Твърде интересно е изказване-
то на известния сръбски писател
Душко Радович, който смята, че
„добър поет е този, който умее да
разкрие на детето онова, което
то вече знае, но още не знае, че
знае“. Или, с други думи, детето
има предишни асоциации, близки до
новото, и в момента неизвестно-
то се утвърждава като аксиома.
Потвърждение на това можем да
открием в чудесното стихотво-
рение на Джани Родари за кръглата
Нула. Поставяна отляво на циф-
рите, всички се срамуват и не ис-
кат да имат нищо общо с нея. Но,
когато същата нула застава от
дясната им страна, тя придобива
стойност и всички започват да Ӝ
се кланят. Детето не познава ма-
тематическата роля на нулата и
едва ли би проумяло метафората,
заложена в тези стихове. Но не-
пременно ще усети удовлетворе-
ние от интригата, че при разме-
стване на цифрите едно унижава-
но същество справедливо е реаби-
литирано. Това вече е достатъчен
повод в близкото бъдеще да въз-
никнат асоциации и формиране на
нови аксиоми, свързани с подобен
проблем.

Твърде любопитни са случаи-
те, в които децата, с помощта на
аксиоми от своя личен свят се
опитват да си обяснят чудото на
оживелите в театъра кукли. На

излизане от едно представление ед-
но момченце ми каза: „Чичко, аз
знам как се движат куклите, с
електричество.“

А художничката Милка Начева
веднъж видяла как момиченца спо-
рели защо куклите в театъра са
живи, а техните не са. Тогава ед-
но от тях отсякло: „Ама това са
кукли-артисти, бе, не разбирате
ли?“

Има си детето свое обяснение:
куклите на сцената, естествено,
стават артисти. А една колежка
ми разказа как двете Ӝ деца се ска-
рали и едното Ӝ казало: „Мамо, Аг-
лика не слуша, роди я обратно!“

Преди известно време дъщеря
ми станала свидетел на потреса-
ващ случай. На едно кръстовище
детенце се втурнало да пресича.
Връхлетяла кола и за малко не го
убила. Майката изпищяла и едва ус-
пяла да го издърпа.

– Какво правиш? Щеше да те
смачка!

А детето спокойно отвърна-
ло:

– Нищо, бе, мамо. После ще си
стана...

Твърде опасно размиване има в
съзнанието на децата между реал-
ностите в компютърните игри и
реалностите в живота.

Преди време вестниците гръм-
наха с едно съобщение за две скром-
ни и възпитани момченца с по-
рядъчни родители и най-висок ус-
пех в училище, които застават до
постовия войник пред японското
посолство, хладнокръвно насочват
пистолет, изстрелват няколко
патрона в тялото му, убиват го
и изчезват с неговия „Калашни-
ков“.

Някои компютърни игри на
практика се превръщат в аксиоми,
в нещо като учебник, като модел
за живот с насилие, гонения и убий-
ства. Не е ли време да се бие тре-
вога?!

Очевидно внимателното и
навременно отношение към жи-
тейския опит на детето и откло-
ненията в съзнанието му е задъл-
жително условие за пълноценен
диалог с него и в живота, и в учи-
лище, и от сцената на театъра.

Колкото по-широк е спек-
търът от аксиоми, на които се
обляга едно театрално представ-

ление, толкова по-разбираеми и
достъпни са неговите послания и
по-обширна е неговата аудитория.
Обяснимо е защо телевизионен се-
риал като „Дързост и красота“
например, надминава три хиляди
серии и се следи от толкова мно-
го хора в цял свят... През всичко-
то време в него талантливо и
ловко се борави с трайни и общо-
човешки аксиоми в сферата на
нравствеността, които могат да
развълнуват всеки. Любов, рев-
ност, приятелство, благородство,
изневяра, всеотдайност и егоизъм
в тази кинолента са обединени и
подчинени на непресъхващата жаж-
да на хората към красота, щастие
и благополучие.

Призванието на твореца е с из-
куството си да сее любов и да ос-
ветява пътя на хората към човеч-
ността и човешките добродете-
ли. А аксиомите, натрупаните
опит и знания са мозайката от
камъчетата, по които ние стъпва-
ме по този път.

Ще си позволя да изкажа някои
съображения и по един друг теат-
рален проблем.

През последните десетина го-
дини в резултат на настъпилото
всестранно раздържавяване и про-
веждането на реформи във всички
сфери (включително и в областта
на културата) се появиха голям
брой театрални трупи. В трудна-
та борба за оцеляване някои от
тях находчиво потърсиха своята
реализация в сферата на образова-
нието. Мисля, че нашият млад ре-
жисьор Съни Сънински е един от
първите, който откровено нарече
трупата си „Образователен те-
атър“".

Първите няколко негови пред-
ставления дават основание да се
предполага, че този вид театър
може да има бъдеще, ако в процеса
на своето развитие се облегне на
такива координати, които да го
утвърдят като необходим и са-
мостоятелен театрален жанр. В
самото название има нещо любо-
питно, а именно, че театърът ка-
то изкуство ще ни предложи и не-
що различно.

Откакто съществува, те-
атърът винаги се е облягал на дра-
матургия. Щом образованието е
култивиране на знания в определе-
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на сфера, би трябвало да очакваме
в образователния театър тези
знания да се преструктурират в
театрална игра, основана на кон-
кретна драматургия. С всичките
Ӝ белези на този литературен род:
конфликт, с произтичащите от
него сценично действие и проти-
водействие, интрига, сценична об-
разност, диалогичност и идея. Да
се създаде драматургия с образова-
телна насоченост и добродетел-
ност в посланието си е главното
условие той да оправдае своето
предназначение. Не виждам нищо
нередно, ако в театралната игра
се вместват и елементи от състе-
зателните викторини – с надпре-
варата им за повече знания, лов-
кост, въображение и бързина, или
пък елементи на лектория – с те-
ми от физиката, химията, мате-
матиката, историята, литерату-
рата, географията и др., осветля-
ващи с оригинални театрални
средства процесите в различни
сфери на познанието. Мисля, че в
жанровия диапазон на Образова-
телния театър могат да се вмес-
тят всякакъв вид знания, стига да
се намери оригинален театрален
език, на който да ни бъдат подне-
сени.

На един фестивал на куклените

театри в Стара Загора една те-
атрална трупа от Словения ни
сюрпризира със спектакъл, в кой-
то видяхме, как сперматозоиди
атакуват вагината и се пребор-
ват с яйцеклетката в процеса на
оплождането. Представлението
изобилстваше от интересни зре-
лищни находки, поднесени с хумор
и мярка, и авторите му като че
ли искаха да ни кажат: „Ние, хора-
та, сме всъщност една лаборато-
рия за химически и биологични про-
цеси и няма какво да си въобразява-
ме много…“

Доколкото си спомням, пред-
ставлението получи голямата на-
града на журито.

Гледал съм няколко спектакъла
с образователна насоченост и мис-
ля, че в своебразието на този вид
театър се корени потенциал за
много широко тематично и жан-
рово многообразие. За да се разгъ-
нат те, вероятно са необходими
още време, средства и талант.

Мисля, че с натрупването на
повече опит, този вид театър ще
разкрие възможностите си и ще се
докаже като необходим.

Изкушавам се да цитирам със
съкращения от книгата на нашата
талантлива театроложка Калина
Стефанова „На театър по света“:

„Само ходенето на театър в Анг-
лия е вече едно непрекъснато обра-
зование. На чужденеца там му се
отварят очите не само за Шекс-
пир, но и за цялата класика, за ан-
тичната драматургия, за прием-
ствеността в театралните сти-
лове – за всичко онова, за което
дори да е изчел и най-дебелите кни-
ги, ще може да каже, че го знае са-
мо след като е гледал много, много
театър в Англия.

Почти всеки театър има
собствена образователна програма
от театрални работилници и лек-
ции за ученици, студенти и редов-
на публика. Удивително е колко
много хора посещават серията бе-
седи и срещи с известни театрали,
които Националният театър ор-
ганизира няколко пъти месечно. Са-
мите програми за спектаклите на
повечето театри са като дебели
списания с всевъзможна информа-
ция за изследвания върху съответ-
ната пиеса и сценичната Ӝ реализа-
ция. А заедно с програмата всеки
може да си купи и текста на пие-
сата в красиво джобно издание.“

Предложеният цитат вероят-
но ще ни подсети колко много се
ощетяваме, като пропускаме мно-
гообразните образователни въз-
можности на театъра.

Towards an Understanding of Children
in the Theater ≠ or Some Axioms
Professor Atanas Ilkov

The family and school are two of the most important
factors in the educational and developmental process of any
child. When we talk about „children in the theater“ we re-
cognize that this topic is preceded by that of the „child and
the family“ and the „child and the school.“ However, the
theater can be considered a very important third factor that
can help educate the child in moral values and to enrich
his soul. The responsibility of the parent is equal to that of
the teacher. And all of us who perform theater for children
are obliged to carry the same level of responsibility.  When
addressing this responsibility there are two things we
should bear in mind:

1) Are we familiar enough with the child’s world to be
able to attract his attention towards the things we want to
show him?

2) To what extent do we know our own art so as to be
able to communicate it as both understandable and inter-
esting to the viewer?

In this article I intend to concentrate on the
first of these questions.

When I first stumbled into Mara Penkova’s
theater during the autumn of 1947 the last
thing I envisaged was that the puppet theater
would become my own destiny. The theater
was soon to become nationalized and hence
take a step forward in its own professional
development.  We were only a handful of peo-
ple in Sofia and even fewer in Plovdiv. We in
Sofia were armed with our petrushki (miniature
puppets), while Georgi Saravanov in Plovdiv, a


