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– Прекият ви театрален пе-
дагог Юлия Огнянова разсъждава
дълбинно за духовността в те-
атъра. Режисьорът Любен Гройс,
от който също сте черпили пър-
вите си познания за тоталното
театрално изкуство, много чес-
то е споменавал „лъжата в те-
атъра“. В този ред на мисли, мо-
же ли да се приеме, че „Цар Шушу-
мига“ е надраснала времето, в ко-
ето е била създадена? Каква е при-
чината за интереса ви към тази
сатирична „политическа приказ-
ка за възрастни“? Кога за първи
път открихте и прочетохте пи-
есата? Как взехте решение да я
поставите?

– Работейки върху документал-
ния филм „Приказка без край“, пос-
ветен на 60-годишнината на Сто-
личния куклен театър, ме заинтри-
гува факта, че личности като
Юлия Огнянова, Иван Теофилов,
Любен Гройс (все драматични ре-
жисьори) са поставяли спектакли,
които са важен етап в развитието
на българския куклен театър. Про-
учвайки техните творчески търсе-
ния, открих, че куклената пиеса
„Цар Шушумига“ на Константин
Илиев – политическа приказка за
възрастни, е писана специално за
Любен Гройс. За съжаление той не
я е реализирал поради тогавашната
цензура. Заинтригувах се от ситуа-
цията, намерих и прочетох пиеса-
та. Провокира ме факта, че проб-
лемите, които се съдържат в нея,
са актуални и сега. Пиесата е над-
раснала времето си.

—‚Ó·Ó‰‡Ú‡ Â ‰ÂÙËˆËÚÌ‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ
–‡Á„Ó‚Ó Ì‡ œ‡ÚËˆËˇ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Ò ÂÊËÒ¸Ó‡  ‡Úˇ œÂÚÓ‚‡

– С какви качества го е надра-
стнала?

– Това е ясна алегория с дикта-
тори от всякакъв вид. Един свят
на деформирани стойности. Както
казва Леон Даниел: „Там всеки опит
за усмивка се превръща в гримаса...“
Лично за мен това беше възмож-
ност за изследване на механизмите
на „тъмното царство“ (тотали-
тарната система) чрез идеологичес-
ките и естетическите знаци на ми-
налото, като изразя своето отно-
шение към него. „Цар Шушумига“
дава възможност през приказката и
натрупаната театрална традиция
да се посмеем над житейското къ-
согледството, глупостта, собстве-
ните си илюзии...

– В процеса на работа с акть-
орите на Пазарджишкия драма-
тичен театър вие успяхте да
предизвикахте утвърдени и
опитни драматични актьори,
които не са докосвали кукла, да
заработят като професионални
кукленици. Практически от 11
изпълнители в спектакъла само
двама са куклени актьори. Каква
беше цената, за да постигнете
този впечатляващ резултат?

– Исках да заинтригувам актьо-
рите така, че процесът на работа
с куклите да стане част от тях.
Да премахнат границите, да прео-
долеят задръжките. Да предизви-
кам творческото им любопит-
ство, да ги сприятеля с куклите.
Да събудя въображението им, да ги
запаля, за да изградим заедно художе-
ствения образ на спектакъла, него-

вата архитектоника. Защото съм
убедена, че добрият актьор задъл-
жително е добър кукловод (и об-
ратно). Интересуваше ме с какво
драматичният и кукленият акть-
ор могат да се обогатят, какви
средства могат да си подскажат
един на друг. Разбира се, аз избрах
плоската кукла, така че те да мо-
гат чисто технически да се спра-
вят с нея. Куклата – знак, която
има обобщаваща функция, може да
си взаимодейства с актьора и носи
онази условност, която е необходи-
ма за езика на спектакъла. В този
почти лабораторен процес на рабо-
та имах „нахалството“ да ги про-
вокирам безотговорно да търсят
възможностите на куклата, да
импровизират с нея и да коменти-
рат събитията. Действително
актьорите се отдадоха с цялата си
страст и умение, с цялата си инту-
итивна решителност, не се щадяха
и постигнаха добър резултат –
оживиха куклите по свободен и не-
обичаен начин. Създадоха характе-
ристика на персонажите.

– Разкажете повече за съвме-
стната ви творческа работа с
драматурга Константин Илиев.
С какво се обогати посланието
на пиесата?

– Константин Илиев участва в
целия процес на създаване на спек-
такъла. От действения анализ до
реализацията. В движение редакти-
раше и дописваше текстове. Всич-
ко това беше ценно, защото през
цялото време се изискваше „дълбо-
ко да гребеш“. Заедно с актьорите
и автора тълкувахме образите, съ-
битията, акцентите, невралгични-
те точки, извлякохме доминанта-
та, определихме диагнозата, стиг-
нахме до посланието на спектакъла
от днешна гледна точка. С две ду-
ми, ето за какво по-точно иде реч.
Държавата на цар Шушумига се на-
мира дълбоко в земята, в една пеще-
ра, която е напълно изолирана от
горния свят. Символ на всевижда-
щата и всемогъща власт е Зелената
змия, чието недостъпно гнездо е
короната на царя. Верните служи-
тели на диктатора зорко бдят да
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не проникне слънчев лъч в тъмно-
то царство, където от векове
всичко е застинало и неподвижно.
Обещанията за „светло бъдеще“,
разправата с неудобните, идеята,
че всички знаят истината, но си
мълчат, умението да се държи в
заблуда и изолация народът, манипу-
лативното плашене с измислен вън-
шен враг, парализиране активност-
та на хората. Те са подложени на
масова дресура и са напълно обезли-
чени, без никакви съпротивителни
сили. Един печален свят, в който
всички живеят пипнешком. Дока-
то едно малко момиче от горния
свят случайно попада в мрачните
владения и сваля короната на кари-
катурния цар, мислейки я за смешна
шапка. Така могъществото на Зеле-
ната змия, а заедно с нея и дикта-
торската власт, рухват за броени
минути... Обикновено приказките
завършват щастливо. Така е и в
„Цар Шушумига“. Но в празника все
пак остава да звучи една тъжна но-
та – споменът за непоправимото.

Този упрек е част от идейната
конструкция на пиесата. Това е те-
мата за несправедливо отнетите
права, за ограничаването и закъсня-
лата реабилитация, която възста-
новява нарушеното равновесие в
обществото, но е безсилна пред не-

поправимите щети – обидата,
нравствената покруса, смъртта.
Така че посланието на спектакъла
отново е същото: да не оставаме
безучастни към собствената си
съдба, да не се поддаваме на механиз-
мите, които карат човек да се
чувства виновен, да не се поддава-
ме на стъписването, на страха,
инерцията и апатията. С други ду-
ми – да се борим за личната си сво-
бода и, когато я получим, да знаем
какво да правим с нея. Защото сво-
бодата е дефицитна категория.

– Монтажната част в режи-
сурата ви и ефектното присъ-
ствие на мултимедията долови-
мо са почерпили опит и вдъхнове-
ние от работата ви и като ре-
жисьор на куклено-анимационни и
документални филми. Разкажете
повече за тази страна на работа-
та ви в „Цар Шушумига“.

– Кукленият театър за мен е
тотален театър без ограничения.
В него има място за използване
средствата на различни видове кук-
ли, актьорска игра, цирк, кино. Но
те не трябва да са механичен сбор
от средства, а трябва да си взаи-
модействат по определен начин. В
„Цар Шушумига“ използваме текст,
двуизмерна кукла, актьор и анима-
ция. В случая езикът на анимацията
помага на езика на театъра. Съче-
танието на тези изразни средства
атакува нашите сетива, преобразя-
ва и оживява материалната среда.
Изграждането на това единство и
органичната им връзка е много ва-
жен процес. Трябва да знаеш как
точно да съчетаеш и къде да сло-
жиш отделните елементи, да ак-
центираш, за да „звънне“, да е „соч-
но“... Така изграждаме архитекто-
никата на спектакъла. Текстът в
пиесата „Цар Шушумига“ не е
построен по класическия начин
„развитие-кулминация-развръзка“, а
е изграден на монтажен принцип,
като в киното. Това изискваше по-
добен подход и при създаването на
спектакъла.

– Спектакълът дължи много
на работата на младата сценог-
рафка и куклен дизайнер Рин Яма-
мура, и на опитния майстор на
куклите Петър Чекуров-Пешека,
известен чешки възпитаник.
Спомняте ли си най-трудните
етапи в работата с този екип?

– Във визуалната страна на
спектакъла веднага се откроиха по-
люсите:

тъмнина-светлина,
негатив-позитив,
долна земя-горна земя,
лъжа-истина,
незнание-знание,
илюзия-реалност.
Имах нужда от изразност, коя-

то да не е етнографски достовер-
на, а да е условно-обобщаваща. За-
това се спрях на Рин Ямамура, поз-
навайки нейните досегашни рабо-
ти. За мен тя беше точният човек
на точното място. Артистична,
витална, чувствителна, отговор-
на, умело превръщаща ярката визия
в знак, с усет за стилизация на
обектите и педантично следене на
процесите при изработката на кук-
лите. Голям плюс за спектакъла е
това, че тя разрисува всичките 50
кукли, без да разчита на изпълните-
ли, което си беше „къртовски“
труд. Дългият ни престой в На-
родната библиотека „Св. Св. Ки-
рил и Методий“, запознаването с
Лондонското евангелие, Византийс-
ките хроники и други полезни че-
тива, отключи сетивата ни за ви-
зуалния стил на спектакъла – усло-
вен, чернобял, изчистен, с двуизмер-
ни плоски кукли, заставащи в пози.
Процесът на създаване беше дълъг и
сложен. Кукленият театър, за раз-
лика от драматичния, е силно ма-
териален. Имаше доста въпроси-
телни относно конструкцията на
куклите, необходими бяха проби,
експерименти, промени в движе-
ние... Пешека стоеше плътно до
нас през различните етапи на създа-
ването на куклите, за което сме му
много благодарни. Организацията
на 50 кукли на сцената, изпълнени
от 11 актьора, които да си взаимо-
действат, се оказа също така сло-
жен процес. Оживяването на мате-
рията, преминаването в друго агре-
гатно състояние, в по-висш по-
рядък беше истинско предизвикате-
лство за мен като режисьор.

– Не на последно място ми се
иска да споменем композитора и
джаз пианиста Румен Тосков-Ру-
пето (мир на праха му), който съ-
твори част от великолепната
музика на спектакъла и в поста-
новката тя е като отделно
действащо лице, свързващо

Катя Петрова 
в работен процес
над „Цар Шушуми-
га“ с рисунките на
Рин Ямамура.
Снимка 
Рин Ямамура
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японските ритми с българския
фолклор. Какви бяха идеите, кои-
то вдъхновиха Рупето да напише
мощната музикална партитура
на спектакъла?

– Трудно ми е да говоря за Рупе-
то, прекалено много го обичам. Ос-
вен прекрасен пианист, той беше и
много добър композитор. Свръхчу-
вствителен, деликатен, истински
отдаден на работата си. Той има-
ше изключително образно мислене
и умееше да изгради ярък и запом-
нящ се музикален образ по дадена
тема. Имаше оригинални и изненад-
ващи музикални идеи. Именно това
бе причината да го поканя да напи-
ше музиката за „Цар Шушумига“. За
съжаление това е една от последни-
те му работи... Със сигурност сега
той пише ангелска музика...

– Удовлетворена ли сте от
съдбата на този спектакъл, кой-
то отскоро се играе и на сцената
на Театрална работилница „Сфу-
мато“? Какви са предстоящите
фестивални маршрути на „Цар
Шушумига“?

– Спектакълът се играе всеки
път при пълни салони в Пазарджик
и в Театрална работилница „Сфу-
мато“. Тази година участвахме на
международните фестивали „Пана-
ир на куклите“ в София и „Сцена на

кръстопът“ в Пловдив. Поканени
сме на фестивали в Хърватска, Из-
раел, Полша и Китай. Нямаме тър-
пение да го покажем и на други мес-
та.

Поканихме десетина души да отговорят на предла-
ганата на вниманието ви анкета, водени от желание-
то да започнем разговор за драматургичната основа на
кукления спектакъл, за очевидния недостиг на качест-
вени пиеси, писани за куклен театър.

Част от поканените отказаха да отговарят с ар-
гумента, че въпросите са неточно формулирани, банал-
ни и повдигащи проблеми, които отдавна са решени, и
т.н. Такива или подобни възражения имаха и някои от
отговорилите на анкетата.

В името на коректността към отговорилите на
анкетата след получените основателни критики не
прередактирах въпросите. Вината за тях е само и
единствено моя. Така да се каже моля за снизхождение-
то ви, че воден от добри намерения, постлах пътя
към важната тема с необработени камъни и дупки.

Но темата остава актуална и смятам, че разглеж-
дането Ӝ ще продължи в следващите броеве на „Кук-
лАрт“. Мисля, че е добре да имаме достоверни хипоте-
зи на редица въпроси свързани с куклената драматур-
гия. Например, след дългоотлагания успех на „Цар Шу-
шумига“ ще напише ли Константин Илиев и други пи-
еси за куклен театър? Какво може да мотивира авто-
рите да пишат за куклен театър? И т.н.

Отговорите публикуваме според азбучния ред на
имената на анкетираните.

Н. В.

1. Коя от двете формулировки (адаптация и драма-

тизация) по-адекватно според вас отразява същината

на тази специфична дейност в кукления театър?

2. Защо сме залети от адаптации и драматизации в

нашия куклен театър? Дали е от липсата на достатъч-

но нови куклени пиеси? Дали това е желание на режисьора

да изгражда по-цялостен и по-личен драматургичен и сце-

ничен свят? Дали е желание да разширят драматургич-

ното куклено пространство чрез вкарване в употреба на

по-богатата на сюжети, образи и идеи художествена ли-

тература? Дали е по егоистични финансови причини?

3. Виновни ли са режисьорите, че пишат?
4. Кое адаптираме: себе си към изходния текст и него-

вото „класическо“ послание или просто приспособяваме

изходния текст към спецификата на куклената сцена-

та?
5. Адаптирането като първи шанс за насочване на

бъдещият спектакъл към определена – възрастово – публи-

ка ли е? Защо не се пише за най-малките след като днес са

основната публика на кукления театър?
6. Има ли шанс добрата адаптация, ако отразява су-

бективния свят на адаптатора, да бъде поставяна от

различни режисьори в различни театри?

¿ÌÍÂÚ‡ Á‡ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇÚ‡/
‰‡Ï‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÍÛÍÎÂÌËˇ ÚÂ‡Ú˙

Цар Шушумига


