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— ÔÓÙ. ÕËÍÓÎËÌ‡ 
√ÂÓ„ËÂ‚‡ ≠
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÊÛËÚÓ

– Преди да говорим за отличе-
ните от оглавяваното от вас
жури, бихте ли казали какво е
впечатлението ви от общото
ниво на показаното?

– Мога да правя сравнения, за-
щото не журирам за първи път и
не присъствам за първи път на
този фестивал. Имало е години,
когато нямахме повод да дадем
награди, безкрайно сме били неу-
довлетворени от продукцията,
от отделни компоненти на спек-
таклите и обикновено не сме мог-
ли да посочим 1-2 неща, които
да са ни направили впечатле-
ние. А този път – не вяр-
вам на ушите си, че го
казвам: „Нещата, кои-
то не ни удовлетво-
риха сега и даже се
ядосвахме, че селекци-
ята ги е допуснала, се
изчерпват с едно до
две, до две и полови-
на“. Даже третото
вече започва да ни за-
доволява. И всичко ос-
танало е интересно –
отново за първи път.
Много често сме казвали:
„Нямаме сценографи, вижте
какви сценографи имат поляците,
какви сценографи имат чехите, а
ние нямаме сценографи“. А дожи-
вяхме в номинациите тази година
да имаме три или четири предло-
жения за сценография. И да дадем
две сценографски награди. Наисти-
на не вярвам на ушите си.

– Да започнем награда по наг-
рада. От най-голямата „Играе-
щият човек“ – тази статуетка,
която си чакаше носителя мно-
го време. Тя стоеше в кабинета
на Елена Дойчева – директора
на Ямболския куклен театър, и
така и не се присъждаше, а зна-
ем, че Ямболският фестивал е
биенале и има по-голям избор за
„реколтата“ между две издания.
И така, защо „Цар Шушумига“ и
Катя Петрова?
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– Защото това е спектакъл,
който във всичките си компонен-
ти е постижение. Образец на майс-
торство до най-дребния детайл.
Първо, да се нареди сред драматур-
зите на кукленото изкуство Конс-
тантин Илиев, това е събитие.
Въпреки че, както каза режисьорка-
та, след много години, но куклено-
то изкуство умее да изтегля неща-
та напред и да преодолява години-
те, и да направи от един спек-
такъл, непредвиден за куклен те-
атър, много, много интересен и
несрещан често политически теа-

глезена и това, което показа, и ка-
то драматург, и като автор, и ка-
то режисьор, бяха съвсем различни
неща. Тя умее да научи актьорите
да играят с една нова система кук-
ли, която не е употребявана дото-
гава от тях. И да ни изненада, че
може да има и такива кукли. Сте-
пента на актьорските постиже-
ния в спектакъла е различна и все
пак, един от актьорите през цяло-
то време показваше маска, комби-
нирана с човешко тяло, но превър-
ната в цяла кукла, която точно
така трябва да присъства на сце-
ната, както е при Старият крал.
Теодора много работи с актьори-
те, много работи със сценографа и
успява да го доведе до създаването
на сценография, която е абсолют-
но органично свързана със спек-
такъла. Просто, сценографът са-
мо естетизира нейните идеи. За
драматургията не говоря, защо-
то тя си я прави, а след това
я разработва така, все едно
работи с друг автор, даже
съкращава, поправя. Така че и
като режисьор много работи
със самата себе си. Откровено
казано, в момента не си спом-

ням с композитора как се беше
справила, но мисля че в спектакъ-

ла Ӝ и където звучеше музика, и къ-
дето не звучеше, имаше ритъм. И
този ритъм се задаваше от музи-
ката, и след това продължаваше
без нейното присъствие.

– И другата много симпатич-
на награда. Обикновено в тради-
цията на фестивалите е да се да-
ва награда за мъжка и женска ро-
ля, а вие дадохте една за актьор-
ско майсторство и я нарекохте
мъжко-женска. Десислава Минче-
ва и „Сливи за смет“.

– Находката е при нея. Изклю-
чително превъплъщение. Изисква
изключително майсторство да
изиграеш този спектакъл на живо.
В кукления театър ние сме свикна-
ли да играем зад кукли в мъжки об-
рази, в мъжки роли, но да присъ-
стваш на живо и да чуваш хора
от публиката, които казват: „Гле-
дам го втори път и едва сега виж-
дам, че е жена“, това е изумител-
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Георгиева

Nikolina Georgieva

тър. Защото в него намеците бя-
ха твърде добре поднесени на зри-
телите и те асоциираха не само с
миналото. Главният герой много
напомняше на „герой нашего време-
ни“.

– Теодора Попова за режисура
на „Бедният крал“.

- Теодора бележи ръст в
собственото си развитие. Позна-
вам нейните работи, познавам то-
ва, което наградихме за дебют и
много ни зарадва, защото видяхме
човек, който също е от родените
да бъде режисьор. Тя продължава да
утвърждава своето име. Минава
през перипетии, не от всеки фес-
тивал се връща с награди, не е раз-
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но. И хората около мен едва на-
края, когато тя си сне калпака, ах-
наха. Толкова органично и в също-
то време много стилизирано, мно-
го точно, тя изиграваше в жив
план тази мъжка роля и с много
чувство за хумор разиграваше
женските кукли, които бяха също
така доста разнообразни, много
изобретателно решени – пак като
различни системи. Ами тя с какво
ли не води тези кукли. Само пос-
ледната така повече напомняше
познатото, една естрадна кукла. А
тази, която водеше с гърба си! То-
ва е великолепно! Имаше до мен
актриса, на която казах: „Позна-
ваш ли, че тя играе с гръб?“ „Не!“
„Виж Ӝ ръцете!“ „А, да, аааа...“
Актриса, режисьорка вече, а не мо-
жа да познае и много Ӝ направи
впечатление бабата. Как само Де-
си изигра бабата с краката си.
Фактически тя водеше кукли с
всяка част от тялото си.

– По традиция Ямболският
фестивал стимулира пишещите
за деца. Има паралелен конкурс за
написване на оригинална българс-
ка пиеса, за драматизация на кла-
сически сюжет и награда за
текст за образователен театър,
но като че ли на това издание,
освен че преобладаваше българ-
ската пиеса, преобладаваха ав-
торските спектакли?

– Да. И затова почувствах
потребност да кажа, че ние видях-
ме девет от девет авторски спек-
такъла. Това е удивително. На мен
ми направи впечатление и в пе-
чатното издание, че най-сетне са
прописали хора, и то много добре,
за да печелят конкурса, които поз-
нават кукления театър. Познават
кукленото изкуство. А само преди
6 години бях председател на друго-
то жури, за драматургия, което
изчете сто и двайсет пиеси. И аз
идвам тука и питам: „Защо не пра-
вим нещо да подготвяме тези хо-
ра, които пишат за куклен те-
атър. Може ли от тези пиеси 60-
70% да са написани от хора, които
нямат представа за какво пи-
шат?“ Такава беше картината. Да-
же казах да поканим Лиляна Бар-
диевска от Полша, тя води курсо-
ве по драматургия, такива бързи
курсове, за бързо отваряне на очи-
те, за да може наистина, всички,

които си опитват перото, да
дойдат, да чуят, да научат нещо и
тогава да пишат. А не ние да се
блъскаме и да се притесняваме, че
това, което е написано, няма ни-
какво качество. И ето че от коли-
чеството, натрупването на вре-
мето, доживяхме да получим друго
качество на конкурса и сега осъзна-
ваме и другото качество на целия
фестивал. Авторски. Режисьорите
са драматурзи и то с драматурги-
чески талант. Понякога дори не
знам кой е повече – режисьорският
или драматургичният. Вижте Тео-
дора Попова. Чета пиесите Ӝ и се
радвам на изобретателността, на
находчивостта, на умението Ӝ да
създаде ситуация. В момента сту-
дентите играят един нейн спек-
такъл. Ами толкова хубаво драма-
тургически изградена пиеса, че аз я
показвам като христоматиен при-
мер за създаване на драматургия за
куклен театър. И отново говоря
и не вярвам на ушите си, че чувам
онова, което казвам. Но това е ис-
тината. И слава Богу!

— “ÂÓ‰Ó‡ œÓÔÓ‚‡ ≠
ÂÊËÒ¸Ó

– Много често си и автор, и
режисьор на спектаклите си.
Както е и при „Бедният крал“.
Дали това значи, че зад всеки
твой спектакъл винаги стои и
нещо много лично?

- Естествено, аз не виждам
друг начин човек да твори, да пра-
ви изкуство. Когато аз като ре-
жисьор занимавам публиката с не-
що, това трябва да е наистина
проблем, който ме вълнува, иначе,
Бога ми, за какво говорим изобщо.
Наистина зад всеки мой спектакъл
и зад всеки текст, който пиша в
даден момент от живота си,
стои някакъв личен проблем,
пресъздаден или предаден чрез ня-
каква метафора.

– А зад този спектакъл?
– Ами, не е много сложно, ако

някой познава биографията ми. Аз
съм на 32 години и не съм семейна.
В спектакъла става въпрос за три
принцеси, за които не може да се
намери подходящ съпруг. Странно
къде ли е връзката, едва ли виждам
себе си в ролята на краля. (Смях.)
Така е, да. И може би много често
самата аз съм си давала сметка, че

мъжа, когото търся, не съществу-
ва, че моите критерии са прекале-
но завишени и това е може би
опит за автохумор, който по ни-
какъв начин обаче не излезе като
хумор в пиесата. Дори, напротив.
Приказката много напомня за „Ук-
ротяване на опърничавата“. От
друга страна, донякъде напомня за
„Цар Дроздобрад“ и аз не мога да
отрека връзката, тъй като позна-
вам и двата материала изключи-
телно добре. Просто исках да из-
следвам проблема като по някакъв
начин го подсиля и така се появи-
ха не една, а три принцеси. И три-
те имат много високи критерии,
и трите не могат да намерят под-
ходящия съпруг, защото мъжът,
когото търсят, явно не съществу-
ва като такъв. И ако режисьорът
не само трябва да задава въпроси,
но и да им отговаря... Според мен,
човек реално не знае какво иска.
Той съзнателно търси определено
нещо, но не точно това, от кое-
то има нужда. Тези три принцеси
през целия си живот са били

Теодора Попова

Teodora Popova
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център на внимание, те са си съз-
дали някакъв фалшив образ за себе
си и за човека, когото искат да
срещнат, и промяната в тях
настъпва, тогава, когато жи-
вотът им поднася нещо различно.
Ако те са били винаги център на
внимание и са били обект на нечие
желание, в един момент срещат
неприемане от един човек, такива
каквито са. И това се превръща в
стимул или във фактор, който на-
лага тяхната промяна. Тоест, пре-
ди да искам нещо от другите, мо-
же би трябва да се замисля какво
давам аз, какво представлявам аз.

– Усетих и леко намигване
към „Свинарят“ на Андерсен. Ти
казваш високи критерии, обаче
твоите харесват един градинар.
Точно обратното на свинаря,
който не можеше да постигне
надменната принцеса, докато
беше предрешен като свинар. Ка-
то стана пак принц, тя тръгна
да го гони. При теб гонитбата е
с обратен знак.

– Точно това е. В тази приказ-
ка става въпрос за фалша и за ис-
тинската същност на човека.
Златната корона, принцесата, кра-
лят… Всъщност какво е кралят?
Един нещастен възрастен роди-
тел. Един обикновен човек. Крал е
маската. Крал е титлата. Принце-
са Беатрис, принцеса Александра,
принцеса Валентина, това е маска-
та. Зад всяка от тях стои една
жена, която има нужда от внима-
ние и обич.

– Но те отхвърлиха с лека ръ-
ка много принцове?

– Много принцове, които не са
виждали. Много принцове, които
по протокол им искат ръката и
първият жив мъж, появил се в дво-
реца, става обект на тяхното же-
лание и фантазия. Да, истинският
живот за сметка на претенцията,
на ползата, на маската и всичко
останало.

– Спомена, че си на 32 и не си
омъжена. Бракът като инсти-
туция просто си отива. Съвме-
стното съжителство остава.
Това го свързвам и с разговора на
кръглата маса вчера за съвремен-
ния прочит на приказките за де-
ца. Действителността поставя
други условия. Какво от това, че
принцесата няма да е омъжена,

тя може да живее щастливо и
без този ритуал.

– За съжаление не е въпрос до
ритуала. А освен това, аз съм дос-
та консервативна, колкото и да
не личи това. Знам, че много хора
ще се изненадат, ако го чуят... Не
ми трябват бялата рокля и венче-
то, може да е всякакъв цвят рок-
лята, може да е всякаква церемони-
ята, но клетвата пред Господ и
пред моите приятели, пред моето
семейство, че с този човек ще де-
ля богатство и бедност, добри и
лоши дни, тази клетва, този мо-
мент на „аз давам думата си“, на
обричането… То може да стане и
с тревичка на поляната, под небе-
то, под слънцето и пред Господ.
Не е ритуалът. Не е нито църков-
ният, нито гражданският брак ка-
то подпис, а този момент, в кой-
то аз решавам, че ти ще бъдеш до
мен, че с теб искам да имам деца, с
теб искам да продължа себе си в
бъдещето по някакъв начин. И да
се претворя. Това за мен е най-го-
лемият момент. Това вричане
един в друг. А съвместното съжи-
телство е нещо много удобно, да.
Аз самата съм имала подобни връз-
ки, живеем известно време заедно,
в един момент ни става трудно и
най-малкият проблем може да се
превърне в повод да се разделим.

– Пак ще те върна към думи-
те, които каза на кръглата маса,
защото ме впечатлиха. Ти изпо-
лзваш приказната рамка за сюже-
та в „Бедният крал“, но тя е
рамка... „имало едно време един
крал, той имал три дъщери…“ и
така нататък. Обаче уплътне-
нието, пълнежът е съвременно-
то, което ти каза и на кръглата
маса, как тези деца да ги вкараме
в салона, защото приказката мо-
же без куклен театър, но кукле-
ният театър малко трудно мо-
же без приказка, без всички тези
класически сюжети. Оттук на-
татък какво е предизвикател-
ството към днешните деца?

– Във всяка приказка съществу-
ва нещо, което днес е актуално.
Ако то не съществува, то няма
смисъл да я правим. Харесвам есте-
тиката на приказките, а темите
трябва да са съвременни винаги.
Във всяка приказка се говори за не-
що, което ни вълнува днес, тук.

– Ти самата създаваш днес
съвременни приказки за деца. И
„Бебетата“ е авторска, и „Ис-
кам да бъда нормален“…

– Не съм се анализирала, но мо-
же би като леко се дистанцираме и
на мен много ми хареса вчера на
кръглата маса мисълта, която каза
Дойчина Синигерска, цитирайки
Маяковски, че театърът не е огле-
дало, което показва живота, а е
увеличително стъкло. При лека
дистанция и една позната или не-
дотам позната и разглеждана те-
ма, когато я поставим в друг кон-
текст, много по-ясно се виждат
образите. Същото е и в басните,
същото е и в приказките.

– Казваш, че нямаш проблеми
с автора, когато поставяш свой
текст, че тогава си в съгласие
със себе си. А когато не си автор,
просто променяш първоначално
написаното?

– …Режа си го. Много е прият-
но...

– А какво се случва, когато
твой текст е поставен от друг
режисьор? Както е в случая сега с
„От къде дойдоха бебетата“?

– Не подозирах, но се оказа, че
съм страшно ревнива. Защото

Общуването – 
чарът 
на фестивала:
Станислава
Кирилова, 
Юлиана Цветкова
и Елза Лалева

Communicating -
the festival’s charm:
Stanislava Kirilova
Juliana Tsvetkova
and Elsa Laleva
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„От къде дойдоха бебетата“ е ед-
на от любимите ми пиеси, която
се превърна в един от любимите
ми спектакли и той имаше огро-
мен успех в Пловдив. Това заглавие
за мен е свързано с един прекрасен
репетиционен период, с изключи-
телни спомени от работата ми с
ДКТ „Дора Габе“ в Добрич – пър-
вият ми спектакъл там. Наисти-
на аз мога да кажа, че с този текст
спечелих любовта на тези хора и
оттам нататък продължих 3 годи-
ни да работя в този театър. Ка-
то тази първа любов, която плам-
на между нас, ставаше все по-силна
и все по-задълбочена. В началото
беше нещо чисто емоционално,
след това в много отношения то
се разви в рационално, във взаимно
уважение и изключително сътруд-
ничество. Имам много субективно
отношение, а и не мога като ре-
жисьор да не сравнявам, това, кое-
то си мисля, че аз съм направила, и
това, което гледам сега.

– И какво показва сравнение-
то?

– Отново ще кажа, че съм мно-
го пристрастна. Не видях куклено-
то в този спектакъл. Първо, с То-
дор Вълов имаме прекрасни профе-
сионални отношения и аз много го
харесвам като режисьор, защото
той е един от хората, които ра-
ботят много искрено, много от-
кровено, с цялото си сърце. Той
има спектакли, които са предиз-
виквали моето възхищение. Има и
спектакли, с които не е успял да
ме грабне. За съжаление, този спек-
такъл не е от онези, които ме
грабнаха. Аз тук не видях къде ид-
ва театърът, за да покаже нещо
повече от текста.

– Работихте ли заедно или
ти го остави сам да си направи
своя прочит?

– Изобщо по никакъв начин не
съм му сътрудничила. Аз много
скоро преди това бях направила
този текст в кукления театър в
Добрич. Той ми се обади по теле-
фона, случайно попаднал на текс-
та, не беше гледал моя вариант.
Оттам нататък единственото
нещо беше въпрос на коректност
между двата театъра, тъй като
все пак Добричкият театър и Ру-
сенският са горе-долу в един реги-
он. Казах, че като автор нямам ни-
що против друг да работи моя
текст, напротив, много се радвам,
че му е обърнал внимание. И имах
разговор с директора на Добрич,
който каза: „За мен не е проблем и
десет режисьора да го направят“...
Между другото, след като Влади-
мир Дългополов, режисьор от
Астрахан (Русия), го е гледал в Ру-
се, ми се обадиха и този текст бе-
ше направен в Астрахан, и оттам
нататък беше поискан в още един
град от Украйна. Така че има още
два спектакъла „Откъде дойдоха
бебетата“, които не съм гледала.
Но аз си правя хумор с това, че ще
остана в историята като автор
на „Откъде дойдоха бебетата“. А
като режисьорска работа – нищо.

– Изкушаваш ли се след време
да го поставиш пак? С друго по-
коление актьори?

– Не. Защото няма да го има
чудото на първото случване. Кога-
то в главата ми се появи една идея
за ситуация или някаква драматур-
гична история, започват да ме сър-
бят ръцете, пръстите, докато не
я напиша. В момента, в който я
напиша, започва нещо така да бук-
сува в мен, докато я видя и от ни-
щото да създадем материя, и то
жива материя, имам предвид – сце-
ничен образ, кукла, която е жива.
Когато това се появи, аз се влюб-
вам в първите кукли, които съм
видяла, влюбвам се в актьора, кой-
то ги е играл, мразя да сменям
актьори, тъй като то винаги е не-
що като изневяра. И вече не е съ-
щото. Примерно, текстът на мо-
ята драматизация на „Червената
шапчица“ го поставям вече за тре-
ти път. И трите пъти е било с
различен сценограф и с различен
композитор, но това е опитът да
избягаш от вече направеното. То
не е онова, което е витаело в

мозъка ти, онова, което, когато
пиша един текст, все едно гледам
един филм. И после минава един
много дълъг процес, в който да се
свържа с точния човек като ху-
дожник и с точния човек като
композитор, за да видя моя филм.
На живо. И когато това се случи,
се чувствам, все едно наистина от
небитието съм създала битие. Да,
знам, че звучи нескромно, но по ня-
какъв начин ти си Господ в един
микросвят, ти създаваш нещо, ко-
ето не го е имало. И има герои,
които са свързани с определен ак-
тьор, героят без актьора не може,
а е прекрасно, когато и за актьора
този негов герой се превърне в на-
истина значима част от живота
му. И така аз имам Хари Джонсън,
който винаги ще бъде Георги Ма-
нев, въпреки че правихме този
текст и в НАТФИЗ, и в момента
той се играе и колегите са прекрас-
ни, но те сякаш повтарят вече не-
що направено. Сякаш са в чужда
кожа. Просто за мен е различно.

– А сега какво правиш в Хър-
ватска?

– Ха, ха... Изтече ли информа-
ция? Забавлявам се. Защо? Минах
границата. За моя огромна радост
ме поканиха в Хърватска да препо-
давам куклено изкуство. Това за съ-
жаление не го дължа на себе си. А на
моя учител по режисура, когото
изключително много обичам, проф.
Славчо Маленов. Той винаги, през
целия ми живот досега поне (въп-
реки че съм завършила преди сто
години), винаги се интересува от
това как се развивам, винаги вся-
чески ми е помагал. Винаги се е въл-
нувал от работата ми и, когато е
можел, е гледал мои спектакли... Та
в един момент към него се обърна
Ливия Крофлин, която е препода-
вател по естетика на кукленото
изкуство в Академията за изкуст-
ва в град Осиек, Хърватска, с мол-
ба да намери преподавател, който
професионално да се заеме с обуче-
нието на студентите. Там кур-
сът е тригодишен и те обучават
универсални актьори, които ед-
новременно изучават и актьор-
ство за драматичен театър и
актьорство за куклен театър, без
да се профилират до края на обуче-
нието си. Завършвайки, те имат
пълното право да работят както

От къде дойдоха
бебетата

Where Do the Babies
Come from?
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като куклени актьори, така и ка-
то драматични. Аз им преподавам
кукли и всъщност Слави беше чо-
векът, който ме препоръча. Той
има огромен авторитет не само у
нас, а и в очите на всички, които
някога са работили с него. Един-
ствено и само неговата дума, че аз
съм подходящият човек, беше при-
чина да ме поканят, без изобщо да
ме познават, без да са ме гледали,
без да имам завършена докторан-
тура. Да ме поканят с предложе-
ние да започна там и да подгот-
вям студенти.

– Какво държиш студентите
да вземат от теб?

- Любовта към куклите, това е
най-важното нещо. И мисля, че ус-
пях наистина. Защото те подхож-
дат много професионално, но изк-
лючително технично. Все едно ние
учим някакъв инструмент. Заста-
ваш в точната стойка, с точния
ъгъл на ръката зад пианото, ъгъл на
китката, ъгъл на лакътя, ъгъл на
рамото и в продължение примерно
на шест часа свириш "ми": и едно,
и две, и три, и четири. Това е сис-
темата, по която те работят. За
мен тя се оказа много странна и
изключително чужда. Тъй като аз
съм започнала много малка да рабо-
тя с кукли. На десет години знаех,
че това искам да правя и че това
ме вълнува, и при мен се случи по
другия път. От любовта през пъл-
ното непознаване на тази мате-
рия, за да стигна дотам, че някои
директори на театри са ме обви-
нявали в маниакалност, тъй като
искам всичко да е прецизно и доб-
ре изработено, и не мога да търпя
мърляво движение или неточни
жестове. Това беше моят път. И,
когато отидох в Осиек, видях ед-
ни, те ги наричат неутрални кук-
ли. Това представлява дървена гла-
ва, без никакво изражение, само с
нещо, загатнато за нос, с едни дуп-
ки за очи, в черно облекло с едни
огромни длани, които нямат ни-
какъв жест. И с тези неща те за-
почват да работят като с фит-
нес уред. Блокирах. С това моята
фантазия по никакъв начин не зара-
ботва, аз не мога да дам творчес-
ки задачи на студентите или да
изисквам нещо от тях, когато в
мен нищо не сработва. И, да, може
би, направих революция в обучени-

ето, не знам, но казах: „Вижте, ос-
тавете тези кукли, утре ние сами
ще си направим кукли“. И така на
другия ден всеки от тях се появи
с бяла стиропорена топка, които
там продават в книжарниците. И
аз казах: „Искам просто да си на-
правим ярки типажи, няма значе-
ние мъж, жена, възрастен, дете, ис-
кам просто да са ярки типажи, ис-
кам когато погледна твоята кукла
да знам кой е това и какъв е той“.
Това ми отне шест часа, което не
е малко от работата ни, но бях
убедена, че това не е загубено вре-
ме. И тогава наистина мога да ка-
жа, че се случи чудото, защото те-
зи деца, още докато работеха кук-
лите, започнаха да се забавляват:
как мърда, как гледа, как чува, как
говори. На следващия ден вече
трябваше технически да им пока-
жа, че колкото наляво, толкова и
надясно трябва да се върти ръка-
та и всичко останало. Но когато
ти вярваш, че куклата ти е жива,
ти се забавляваш с нея. Другото е
въпрос на много малко усилия, кои-
то вече знаеш защо ги даваш. Аз
прекарах две седмици с тях, но ко-
гато си тръгвах, те искаха да ми
правят прощална вечер и идеята
беше да ме заведат някъде на заве-
дение и да се напием, така че на
другия ден да си изпусна рейса, за да
не си тръгна. Да, наистина не мо-
га да повярвам, че това се случи
между нас. Искрени приятелски
отношения и в същото време ед-
но огромно уважение към професи-
ята, към кукленото изкуство и же-
лание наистина да го постигнат. А
дали съм успяла или не, ще проличи
на изпита.

—  ‡Úˇ œÂÚÓ‚‡ ≠
ÂÊËÒ¸Ó

– Честита Голямата награда!
Досега тя не беше връчвана. Ста-
туетката „Играещият човек“ на
Георги Чапкънов си седеше на бю-
рото на директора на кукления
театър Елена и си чакаше носи-
теля. Сега е присъдена на спек-
такъла „Цар Шушумига“. Какво
значение има тази награда за теб?

– Много съм радостна. Първо,
защото това е награда така или
иначе, но най-вече съм щастлива за-
ради актьорите, защото те са
драматични, а не куклени, и беше
важно да се оцени трудът им. Те
трябваше да влязат в друга логика,
да играят с кукла – сложен за тях
процес. Радостна съм и заради Кос-
та Илиев, защото този човек след
43 години успя да види пиесата си
на бял свят. Така че тази награда
има своите достойнства.

– На церемонията при връч-
ването ти сподели, че наистина
репетиционният период за теб
е бил своеобразно откритие и
страхотен синхрон в екипа...

– Да, така е. Ние дишаме заед-
но и станахме от една кръвна гру-
па – а не бяхме така от началото.
Някои от актьорите се отнасяха
снизходително към куклата; други
пък се страхуваха и мислеха, че ня-
ма да могат да водят кукла, но аз
съм убедена, че, когато един ак-
тьор е добър, той може и да води
кукла. Но най-вече зареди ни сами-
ят материал, който е изключи-
телно интересен и звучи съвремен-
но. Така че ние изстрадахме целия
този процес и „Цар Шушумига“ се
роди на сцената.

– Много стилно разказана ис-
тория, с усет към детайла. Ти
какво потърси в този сюжет, в
текста на Константин Илиев?

– Няколко неща. Едното посла-
ние е да не сме безучастни към
собствената си съдба и към меха-
низмите, които ни карат да се
чувстваме виновни, да се страху-
ваме, да бъдем апатични; умението
да си ползваме свободата, когато я
имаме – защото в наше време ние
вече имаме свободата, но дали уме-
ем да я ползваме? Другото, което
ми беше интересно, е да изследвам
механизмите на онова време, чрез
естетическите и идеологическите

Нина Монова

Nina Monova
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му точки. По този начин успях да
намеря аналогия със съвремието ни.
В наше време мога да кажа – хуба-
во, ние имаме демокрация, но в
много отношения тя е псевдоде-
мокрация, фасадна демокрация. Шу-
шумиги имаме на всички нива – от
най-висшите кръгове на политици,
чиновници и интелектуалци, до
всички останали. Затова е важен
този спектакъл.

– Но едно е да си махленска
шушумига, друго е да си шушуми-
га на отговорен пост, от която
зависят много неща в държавата
– обществени интереси, бла-
госъстояние. Шушумигите са
различни, според стъпалото, на
което се намират, според власт-
та, която имат и нещата, кои-
то могат да определят.

– Абсолютно сте права! В на-
шия случай пиесата е метафора на
тогавашна България. Времето на
социализма. Писана е през 1968 г. спе-
циално за големия режисьор Любен
Гройс с намерение да се постави в
Централния куклен театър. Но за-
ради цензура, 43 години тя е прес-
тояла в чекмеджето на Констан-
тин Илиев. Той вече беше загубил
вяра, че някога ще я види изобщо.

– Дори след промените, през
последните 20 години никой ли
не потърси този текст?

– Факт.
– Има ли някакво обяснение

това, или е просто случайност?

– По принцип в България много
малко се занимават с политическа
сатира. Много малко внимание се
обръща на нея. А и ми прави впе-
чатление, че в чужбина хората се
шегуват с политиците, а тук ка-
то че ли се страхуват и това е
наслоено още от социалистическо
време.

– Излиза че, политическата
сатира е недолюбвано дете на
сцената. Никой не иска да го ро-
ди.

– Да, точно така. Всъщност в
пиесата става дума за диктатори
и тя е една алегория за диктатори
от всякакъв вид. Може би да разка-
жа две думи за историята, за да
имат хората представа. Народът
на Цар Шушумига живее в една пе-
щера на Долната земя. Тя няма ни-
каква връзка със света отгоре, на-
родът е изолиран отвсякъде и вер-
ни служители бдят да не проникне
в нея слънчев лъч. Убеждават ги, че
красивото бъдеще в някакъв мо-
мент ще дойде.

– ...и че на хората им е много
удобно там, в пещерата, в коя-
то са, че Горна земя няма. Горна-
та и Долната земя са много разп-
ространени приказни мотиви.

– Да. И идва едно момиченце,
което взема царската корона за
смешна шапка и по този начин
обявява, че царят е гол. Открива
каква е истината за царя и за хора-
та, които са му робували и са

изпълнявали всичките му желания,
за това, че те са заблуждавани го-
дини наред, че не са имали никакви
шансове да потърсят светлината.
А тя съществува!

– И така, приказен сюжет,
докосване и до други класически
приказки, с „царят е гол“, с „Гор-
ната и Долната земя“… Ти къде
потърси съвременното звучене?

- В алегорията с диктаторите.
Диктатори от всякакъв вид, на
всякакво ниво на управление, вина-
ги е имало и ще ги има, ние не зна-
ем кога ще ни изненада следващи-
ят. Затова трябва да бъдем вина-
ги нащрек и да имаме много ясно
отношение към собствената си
съдба и към това, какво е дикта-
торът, царят, управляващият.
Другото, което исках да разгледам,
са по-долните нива на шушумиги-
те. Но основно ме интересуваше
съдбата на човека, на хората, кои-
то са напълно изолирани, на които
се обещава светло бъдеще. За кои-
то всички знаят истината, но ни-
кой не признава каква е тя. Това
че много често ние сами се оставя-
ме да бъдем заблуждавани. Тук ра-
ботим с две категории – тъмнина
и светлина. Вечните категории.
Истина и лъжа, вяра и заблуда. И
със сценографката потърсихме в
тези две категории хода за визуал-
ната страна на спектакъла.

– Как преведе на специфичния
кукленотеатрален език послани-

Цар Шушумига

Tsar Shushumiga
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ето на пиесата и към каква въз-
растова група адресираш своя
спектакъл?

– Пиесата на Константин
Илиев е за куклен театър. Но тя
не е със средствата на кукления
театър. И на мен ми беше много
трудно да намеря хода към това.
За мен това е пиеса за възрастни,
но понеже аз правя спектакли и за
деца, си помислих, че, ако дойдат и
децата, те ще трябва да намерят
нещо и за себе си. А то е силната
изобразителна страна, която мо-
же да ги плени. Там има ясен и
прост сюжет – те може да не хва-
нат втория план, но исках да хва-
нат приказния сюжет и силната
изобразителна страна, която да ги
провокира асоциативно. И изнена-
дата ми беше, когато на едно
представление в Ямбол дойдоха са-
мо деца и то между 9 и 11 години.
Аз бях втрещена и си казах: „Сега
ще стане страшно!“ И каква беше
изненадата ми, когато те реагира-
ха съвсем адекватно, ръкопляскаха
и това беше най-голямата награда!

– Какви бяха първите думи на
Константин Илиев към теб, ко-
гато изгледа пиесата в завърше-
ния Ӝ вид?

– Той беше с нас през целия про-
цес, присъства на абсолютно всяка
репетиция, както и в процеса на
подготовка на куклите. Така че не
беше изненадан. Присъстваше и на
анализите на текста. Включваше
се активно, обсъждахме, много мал-
ко текстове променихме. Истина-
та е, че аз исках малко повече да
променим, но той си е автор и
може би има право, защото това
е изстрадана от него пиеса. Той
толкова е чакал да се направи. И аз
разбрах тази му реакция. Смятам,
че е доволен.

— ≈ÎÂÌ‡ ƒÓÈ˜Â‚‡ ≠ ÚÂ‡Ú-

Ó‚Â‰, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ƒ “-flÏ·ÓÎ
– Фестивалът завърши! Мно-

го ентусиазъм и много усилия ти
струваше да го направиш, и сега с
какво чувство го изпращаш ХVII
издание?

– Аз просто не искам да го из-
пратя. Въпреки че трябва, за да
има следващо. Но имам усещането,
че той продължава и ще продължи.
Тоест, продължението е в красо-

тата, в срещите, във вълненията,
в новите спектакли, които тряб-
ва да има българският куклен те-
атър. И затова се прави този на-
ционален кукленотеатрален фести-
вал – за да съхраним българската
национална драматургия, за да съх-
раним българския куклен театър.
И затова просто не искам да се
разделям. Искам да се прелее ХVII
издание в ХVIII. И при нас обикно-
вено става така. Защото то е по-
етапно. Защото едва завършил
единия фестивал, веднага трябва
да се обяви конкурсът за българска
драматургия, селекцията за нови
български спектакли, за да бъде и
напрежението по-голямо, и желани-
ето на колегите, на театрите за
участие. Но искам един ден, защо-
то все още не е така, да бъде и мо-
тивирано това участие в един
такъв национален форум, какъвто
е „Михаил Лъкатник“, който в го-
дините доказва себе си и същест-
вуването си, идеята, целта, за как-
во го има и защо той е уникален и
трябва да има подкрепата на дър-
жавата.

– А я няма?
– Идеите, намеренията, нови-

те неща, които се въртят в гла-
вата ми, пак ще ги има. Въпросът
е да можем да ги реализираме. Не
казвам, че подкрепата от страна
на държавата съвсем я няма, но
просто трябва да има много по-
добра и дългосрочна държавна по-
литика по отношение на нацио-
налната драматургия, на национал-
ния театър, за неговото съхране-
ние. Аз казах, когато стана въпрос
за драматургията, защото съм въз-
питаник и на Русия, и на България
и помня, и го предавам на всички,
които са край мен, и на тези, кои-
то ще дойдат след мен, че нацио-
нален театър може да има само
тогава, когато има национална
драматургия. А това трябва да
бъде подкрепено, трябва да бъде
съхранено, трябва да бъде отглеж-
дано. Говоря така, защото живеем
в много трудно време и да успеем
сами, и да се справим е още по-
трудно. Въпреки всичко, ние го
правим.

– Твоето впечатление – съб-
раха ли се тук талантите? Мла-
дите, талантливите, майстори-
те на кукления театър?

– Не само моето – мисля, че жу-
рито оцени добрата селекция. В
програмата на фестивала действи-
телно бяха включени най-ярките
постановки на различни театри –
държавни, общински, частни фор-
мации. А сред тези държавни има
два театъра, които са драматич-
но-куклени и единият от тях по-
лучи голямата награда „Играещият
човек“ на Георги Чапкънов, което
е прекрасно, защото това е един
удивителен спектакъл. Заслугата е
на целия му екип и най-вече на Ка-
тя Петрова, и на сценографката,
нашата приятелка японка Ямаму-
ра. Да, той е просто удивителен.
Той прави изключение, той е нещо
ново, нещо различно, което тряб-
ва да ни радва. И мен ме радва, че
това бяха театрите, които въп-
реки всичко направиха усилия да
дойдат, да участват. И за мен
най-голямата радост е, че те при-
състват, че те идват, играят, те
пътуват, те се срещат с колегите
си. Цялата програма предложи са-
мо национални български заглавия –
нови постановки, което е прекрас-
но, то е похвално и аз мисля, че би
трябвало да се оцени от всеки
един. А тази година журито го
направи и мисля, че се заговори, че
ще се пише и ще продължи да се го-
вори за това, което правим, и ко-
ето е уникално, различно.

Десислава Минчева

Desislava Mincheva


