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Мара Пенкова
Mara Penkova
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С настоящото кратко изслед-
ване отбелязвам 50-годишнината
от смъртта на Мара Пенкова
(1959 г.).

През 1942 г., по идея на своя
близък Димитър Карджиев, актри-
сата от Народния театър Мара
Пенкова се обръща към директора
на Народния театър Владимир
Полянов за съдействие и посредни-
чество. Преписката между тях
датира от 21.1.1942 г. до 2.9.1943 г.

Става въпрос за разрешение и
поставяне на началото на изу-
чаване на изкуството на кукле-
ния театър и актьорското
майсторство за куклен театър
от държавен служител, какъвто

се явява актрисата Мара Пенко-
ва. Иска се разрешение за обучение
в Германия - страна с висока кук-
лена култура и традиции. Днес е
напълно разбираемо защо в това
трудно време, 1942-1943 г., Мара
Пенкова желае да замине за Герма-
ния. Това нейно заминаване е
предшествано от официалното
гостуване на Народния театър
през 1941 г. в Берлин. Взаимоотно-
шенията на държавните инсти-
туции между двете държави за-
почват да се оформят от ноем-
ври 1940 г. Официалната държав-
на политика и режимът не затъм-
няват все още живата традиция
на народния куклен театър, как-
то и на професионалните куклени
театри в Германия.

От кратката преписка между
Мара Пенкова и Владимир Поля-
нов личат две основни и много
важни неща: първо, че става въп-
рос за поставяне на началото на
едно сериозно изучаване на прак-
тиката и теорията на кукления
театър и второ, че чрез посредни-
чеството на директора на Народ-
ния театър Министерството на
народното просвещение включва
в своята дейност и евентуалната
перспектива за разширяването на
кукления театър у нас като прак-
тика. По-специално и особено важ-
но е, че във фокуса на държавно-
то ни управление се поставя ед-
но дело на културна политика,
което веднъж вече е препоръчано
от държавата на обществото
(с писмо № 5759 от 6.3.1929 г. на
Министерство на просвещение-
то) и има трайната подкрепа и
на дружество „Славянска беседа“
(от 1924 г.). То получава подкрепа
и от Софийската община чрез
субсидия и построяване на лятна
сцена за него (1934-1936) в Царската
градина за Кукления театър при
„Славянска беседа“.

Тези раздалечени във времето и
спорадични действия на държава-
та и на Софийската община по-
казват, че независимо от подкре-
пата на обществото, в лицето на
дружество „Славянска беседа“ и на
неговите зрители практиката на
кукления театър е стояла до то-
зи момент (1942 г.) настрана от
полезрението на държавните ин-
ституции като културна дей-
ност и като част от държавна-
та културна политика в Бълга-
рия.

От преписката личи (тя е от
фонда на архива на Народния те-
атър „Иван Вазов“ – „Мара Пенко-
ва“, от л. 1 до л. 29 включително),
че кукленото дело в България досе-
га и в момента е известно на ди-
ректора на Народния театър Вла-
димир Полянов (полски възпита-
ник, режисьор и писател), както и
че му е известно за участието на
Мара Пенкова в Кукления театър
при дружество „Славянска беседа“
(от 1924 г.).

Полянов явно има позитивно
отношение към идеята на Мара
Пенкова, а също така и към кукле-
ното изкуство. Той ходатайства
пред Министерството на народ-
ното просвещение и аргументира
своята подкрепа с това, че чрез
сериозното изучаване на куклено-
то изкуство то би могло да по-
добри своето съществуване и ди-
ректното участие на Мара Пенко-
ва в обучението може да доприне-
се за позитивни резултати в раз-
витието, успешната му дейност
и по-голямото му разширяване. В
този момент (1942 г.) в София съ-
ществуват Кукленият театър
към Учителската каса на Кирил
Батембергски и все още продължа-
ващият своя живот Куклен те-
атър при „Славянска беседа“, кой-
то след смъртта на своята худо-
жествена ръководителка и режи-

Бележка. Вариант
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сьор Екатерина Базилевич (1940 г.)
успява да просъществува до края
на 1942 г.

В отчетите си от Германия
до директора на Народния те-
атър Мара Пенкова обяснява, че
добре е усвоила както изработва-
нето на кукли на ръка, така и
тяхното кукловодене и че вече е
превела от немски на български
език две пиеси за куклен театър.
Също така тя моли за продължа-
ване на специализацията Ӝ с още 6
месеца, за да усвои и принципите
на марионетния театър, т.е. кук-
лите на конци. По време на прес-
тоя си в Германия тя гледа кукле-
ни, драматични и оперни спектак-
ли във Франкфурт, Мюнхен, Бер-
лин и Виена. Във Виена тя се запоз-
нава с високохудожествения и осо-
бено модерен за онова време (а и в
днешни времена) куклен театър на
проф. Рихард Тешнер, който из-
ползва по европейски вариант
явайските кукли с щеки.

Важно е да се отбележи, че кук-
леният театър във Франкфурт,
освен детските си спектакли, кои-
то играе два пъти дневно, пред-
ставя всяка събота от 19 часа
спектакъла за възрастни „Доктор
Фауст“ – пиеса от европейската
куклена класика, която става осно-
ва на Гьотевия „Фауст“. Това по-
казва, че официалната държавна
идеология в Германия по онова
време е „пропуснала“ това пред-
ставление.

Въпреки разрешението, което
Пенкова получава за продължение
на обучението си, нейно предпочи-
тание остават куклите на ръка.
Тях тя въвежда по-късно в основа-
ния от нея през 1945 г. и започнал
дейността си през 1946 г. Детски
куклен театър (17.2.1946 г. – ЦДА,
ф. 123, оп. 1, а.е. 304, с. 1).

Така частната инициатива
на Мара Пенкова – държавен слу-
жител, и активното съдей-
ствие на директора на Народ-
ния театър Владимир Полянов
случайно/нарочно и целенасоче-
но променят съдбата на кукле-
ното изкуство в България.

От преписката могат да се
направят четири извода: 1) че
през 1942 г. държавата за пръв път
дава възможност и слага началото
на специално образование в об-

ластта на кукленото изкуство
(вж. Е. Владова. „Благословия на
куклите“, САБ, С., 1997); 2) че без
подкрепата на директора и на На-
родния театър това не би било
възможно да стане; 3) че личната
съдба на двама души – Мара Пенко-
ва и Владимир Полянов – трайно
се свързва с промяната, история-
та и развитието на кукленото из-
куство у нас; 4) че сътрудни-
чеството на двама души, които
използват подходящия момент,
въпреки трудностите на време-
то, променя в позитивна посока
парадигмата и съдбата на един,
макар и малък участък – кукле-
ния театър – от културата на
едно общество.

Мара Пенкова става основател
на сегашния Столичен куклен те-
атър (бивш Централен куклен те-
атър, бивш Детски куклен теа-
тър „Хопчо и Тропчо“, бивш
Детски куклен театър) и взема
участие в дейността на кукления
театър и в провинцията, както и
в създаването на куклени самодей-
ни състави в страната. Тя започ-
ва и целенасочено работа за създа-
ването на висше професионално
обучение на кадри за куклен теа-

тър. Тази Ӝ дейност се реализира
едва след смъртта Ӝ. През 1962 г.
се открива нова специалност, а
по-късно и цял Отдел за куклен
театър към ВИТИЗ (НАТФИЗ)
„Кръстьо Сарафов“, в който се
изучават актьорско майсторство
и режисура за куклен театър и сце-
ничен дизайн.

Владимир Полянов, след
отстраняването му от Народния
театър през 1944 г., започва успеш-
на работа като режисьор и худо-
жествен ръководител на Пловдив-
ския държавен куклен театър
(през втората половина на 50-те
години) и придвижва напред него-
вото професионално и художест-
вено развитие с добра репертоар-
на политика, съставена от класи-
чески приказки и по-голяма услов-
ност при тяхното поставяне.

Така една лична инициатива,
намерила позитивна подкрепа и
успешно използвайки държавната
ситуация в този момент, може и
в трудни времена да доведе до
създаването на нова обществена
парадигма и да допринесе за промя-
на в един цял дискурс на една гру-
па, общност, страна. Това е срав-
нително нова хипотеза за транс-
формацията на обществото, кое-
то е в период на криза. Кризата
носи, освен деструктивни дейст-
вия и изживявания, и много пози-
тивна енергия и градивни перспек-
тиви за промяна в отделни групи,
общности, общества чрез създава-
нето на нови социални структу-
ри и механизми. Тази проверена ве-
че хипотеза в американското об-
щество след средата на ХХ век,
принадлежи на известната амери-
канска изследователка и издателка
Мерилин Фергюсън. Промяната
на парадигмата, осъществена
често пъти от малко на брой, но
обединени помежду си личности,
важи и за други общности и обще-
ства. Тя е твърде ценна днес, осо-
бено при условията на глобализа-
ция. Преди всичко (смята Фер-
гюсън, а и холандският учен Хе-
ерт Хофстеде) трябва да опреде-
лим различията и да ги познаваме,
за да можем заедно да разрешаваме
както нашите, така и общите
проблеми.


