
7·ÓÈ 6/2012

≈‰ËÌ ÚÓÂÌ ˛·ËÎÂÈ
50 „Ó‰ËÌË ‚ËÒ¯Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÍÛÍÎÂÌ ÚÂ‡Ú˙ ‚ Õ¿“‘»« ì ˙ÒÚ¸Ó —‡‡ÙÓ‚î

œÓÙ. —Î‡‚˜Ó Ã‡ÎÂÌÓ‚

Невероятно, но факт! Вече 50
години България е едно от малкото
места в света, където се обучават
специалисти за куклен театър.

През есента на 1962 година три-
ма от тогава младите и модерно
мислещи творци в ЦКТ – сцено-
графът арх. Иван Цонев и дипломи-
раните режисьори Атанас Илков и
Николина Георгиева успяват да убе-
дят тогавашния ректор на ВИ-
ТИЗ Желчо Мандаджиев да бъде
приет експериментално клас актьори
по специалността „Куклен те-
атър“. С това те поставят нача-
ло на висшето образование в този
област.

Започнали скромно, почти без
средства и без кукли, използвайки
най-вече своите жар и въображение,
те постигат удивителни резулта-
ти, с които започват постепенно
да печелят авторитет сред колеги-
те си от „големия театър“, към чи-
ято катедра се числят в началото.
Само 10 години по-късно е приет и
първият режисьор по специалност-
та, а през 1992 година е разкрита и
специалност сценография за куклен
театър.

Всъщност през настоящата
2012 година ние честваме не един, а
три юбилея: 50 години актьорско
майсторство за куклен театър, 40 го-
дини режисура за куклен театър и 20
години сценография за куклен театър.

Удивително е как една малка
страна, която не може да се похва-
ли със значими традиции в област-
та на куклено-театралното, се рад-
ва днес на развита мрежа от про-
фесионални театри и се нарежда в
челните редици на страните, кои-
то предлагат висше образование и
куклен театър на високо професио-
нално равнище!

Създаването на организиран кук-
лен театър в България е резултат
от един световен подем в този
жанр през ХIХ и ХХ век. Без да ома-
ловажавам ролята на страни с голе-
ми традиции, като Англия, Италия
и Германия, за България от особена
важност е било чешкото влияние.

Чехите присъстват активно в

обществения и културен живот
на страната ни и преди и след Ос-
вобождението. Достатъчно е са-
мо да споменем имената на Конс-
тантин Иречек, Ян (Иван)
Мърквичка, Ярослав Вешин, фами-
лиите Прошек и Цибулка и ще се
сетим за още много, много други.
Именно чешки емигранти създа-
ват първите оркестри в страна-
та. Те са главните инициатори и
активисти в основаването и дей-
ността на „Славянска беседа“.

През ХIХ век в Бохемия, Мора-
вия и Словакия набират сили наци-
оналноосвободителни движения,
водени от интелектуалци. Една
от целите им е да се създадат те-
атри, които да представят на
родния им език, а не на официалния
немски, (а в словашките земи – ун-
гарски). Единствено странстващи-
те куклари представяли на прос-
тонароден език и били приети ра-
душно и от лидерите на движени-
ето. С куклен театър започват да
се занимават водещи културни
дейци. Видни чешки художници
проектират множество малки „се-
мейни куклени театри“, за да мо-
гат родителите да представят
пред децата си истории на родния
им език. Точно такива куклени те-
атри се появяват и у нас в дома
на Прошек и в дружество „Чех“.
Появяват се различни наръчници и
ръководства за куклен театър1.

Тези чешко-словашки инициа-
тиви се оказват близки по съще-
ство с борбата на българските ин-

1 Такава информа-
ция намираме на
пощенска картичка
по повод I конгрес
на УНИМА от
20.V.1929 г. На ли-
цевата Ӝ страна се
четат ясно имена-
та на някои от
учредителите, ка-
то: Хаджи от Тур-
ция, Бюк от Гер-
мания, Пьотър Бо-
гатирьов от Ру-
сия, д-р Иржих Ве-
сели от Чехия,
Елисавета Консуло-
ва-Вазова от Бълга-
рия и др. На задна-
та Ӝ страна ясно
се чете, че всеки
куклар трябва да
притежава: Списа-
нието „Лоуткарж“;
„300 реквизита за
куклите“ от Фр.
Яаришка; „Албум с
кройки за шиене на
кукли“ от А. Б.
Сухардова; „Обза-
веждане за кукли“
от проф. К. Фи-
шер.

Николина Георгиева
Nikolina Georgieva

Иван Цонев
Ivan Tzonev

Атанас Илков
Atanas Ilkov

телектуалци срещу вековната
турцизация и ориенталщина. Но-
восъздаденият куклен театър към
„Славянска беседа“ (1924-1940) след-
ва чешкия модел – театър с обра-
зователно-възпитателни функции.
След провъзгласяването на Чехос-
ловашката република, кукленото
движение там се засилва още. Реги-
стрирани са над 2000 куклени тру-
пи на много високо художествено
ниво. Започва да излиза и списание-
то „Лоуткарж“ („Куклар“). Чехите
стават инициатори и учредители
на Международната организация
UNIMA – основана в Прага през
1929 г., както и инициират нейно-
то възстановяване след Втората
световна война. Откриват през
1952 г. първата в света катедра за
куклен театър към пражката те-
атрална академия (АМУ).

Тези чешки активности прово-
кират сериозни раздвижвания в
кукленотеатралните среди на Ев-
ропа. Те стават повод за появата
на първите международни фести-
вали под егидата на УНИМА в Бу-
курещ – през 1958, 1960 и 1965 г.

Участието на българите на
Първият фестивал през 1958 г. ми-
нава бледо, но там те виждат изг-
рева на трима творци от светов-
на величина: Маргарета Никулеску
(„Ръката с петте пръста“), Ян
Вилковски („Гиньол в беда“) и Ив
Жоли („Трагедия от хартия“). То-
ва са спектакли развиващи се в ед-
на съвършено различна и непозната
за българския куклен театър посо-
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ка. Фестивалът е едно предизвика-
телство за нашите кукленици,
той им показва, че кукленият теа-
тър вече не е онова, което е бил,
че е дошло Ново време – той се
променя.

Две години по-късно, на Вто-
рия фестивал (1960 г.), на почетния
пиедестал застават българските
творци Лиляна Дочева („Заешко
училище“), Николина Георгиева и
Атанас Илков, („Петя и вълкът“).

Особено впечатление прави на
всички представянето на „Петя и
вълкът“. Една модерна постанов-
ка по музика на Сергей Прокофиев.
Привличат вниманието условно-
стта и пластиката на куклите с
геометрични форми. Допълвани
от живата актьорска ръка, те
предлагат ярки, изразителни дви-
жения. Изненадващо, пушките на
ловците са само тръби, а котка-
та и вълкът са направени от нап-
регнати пружини. Зрителят е зав-
ладян, не от следенето на сюжета,
а от радостта да разчита изобре-
тателните знакови послания в му-
зикалния разказ.

Именно този успех дава само-
чувствие на младите Илков, Цо-
нев и Георгиева да продължат по
посока на модерния театър. Раж-
дат се нови и нови интересни пос-
тановки, както и най-успешният
и ненадминат до сега спектакъл за
възрастни „Съкровището на Сил-
вестър“ – постановка Атанас Ил-
ков, сценография арх. Иван Цонев.

Сблъсъкът на озарените от
модерни идеи творци с консерва-
тивното мислене и остарелия ре-
алистичен вкус, неудовлетворени-
ето от рутината и желанието за
повишаване на професионализма2

ги довежда до извода, че, за да се
развива кукленият театър като
съвременно изкуство, той има
нужда от подготвени млади специа-
листи, способни да отговорят на нови-
те предизвикателства на времето.

През 1961-1962 г. тримата ни
първоучители – Илков, Георгиева
и Цонев, преминават кратки спе-
циализации в кукления отдел на
пражката Академия, при професо-
рите Ян Малик и Ерих Колар.
През есента на 1962 г. е приет пър-
вият клас.

Във ВИТИЗ (НАТФИЗ) започ-
ва да се развива и възпитава една
нова, специфична кукленотеатрал-

на естетика, различна от тази в
ЦКТ. Целта на нашите учители е
не да произвеждат кукловоди, а да
провокират студентите да се
развиват като съвременни твор-
чески личности, да овладяват уме-
ния и сръчности, но най-вече да
възпитат у себе си верни критерии
и вкус към естетиката на куклено-
театралното. Това дава пряко от-
ражение върху следващите поколе-
ния творци, както и върху цяло-
стното развитие на българския
куклен театър.

„В своето шеметно развитие кукле-
ният театър се оказа театрално изку-
ство с най-сложните естетически проб-
леми, решаването на които предполага
широка култура и познаване на всички
видове изкуства. Многообразието на
средствата и начините на тяхното
претворяване могат да бъдат неизчер-
паемо различни. Затова единението,
амалгамата, синтезът между тях е
трудно постижим.“3

Тези думи на професор Илков
са като основна нишка в търсени-
ята на куклената катедра през го-
дините. Днес българските куклени
творци са професионално подгот-
вени да посрещнат задачи от вся-
какво естество. Съвременният
куклен театър е несравним с оно-
ва, което е бил преди 50 или 30 го-
дини. И ако някога са били дос-
татъчни „преправката“ на гласа и
кукловодната сръчност, днес тво-
рецът на куклената сцена трябва
да умее да играе с всякакви сред-
ства и то на различни нива. Про-
мениха се формите, еволюира есте-
тиката му.

„Театърът на илюзията отстъпи
пред театъра на дезилюзията. Изчез-
наха завесите, падна параванът. Кук-
лата и нейният одухотворител –
актьорът се появиха пред зрителя в
своята пълна равнопоставеност. От-
ношението актьор-кукла, което досега
решавахме еднопосочно (само по верти-
кала) изведнъж даде основания за много

нови, интересни и
неочаквани реше-
ния във всички въз-
можни посоки.
...Това сливане и
раздвояване, това
отстраняване от
кукления персонаж
(пред очите на зри-
теля) също се
превръщаше в чу-
до.“4

Именно това „чудо“, за което
говори проф. Георгиева отличава
съвременният български куклен
творец от другите. Благодарение
на многопосочните си творчески
способности, той е познат по
света и се ползва с уважението на
своите колеги. Днес актьорите
ни печелят награди на междуна-
родните форуми, а режисьорите и
сценографите ни са търсени за
постановки извън пределите на
страната. Студенти от други
страни идват да се обучават в
катедрата ни. Сега българската
куклена школа изпълнява в регио-
на, мисията на чешките интелек-
туалци от миналото – проклами-
ра съвременното развитие на кук-
ленотеатралното изкуство.

През изминалите 50 години в
куклените специалности са завър-
шили: 636 актьори, 70 режисьори,
23 сценографи, 4 театроведи или
общо 737 професионално подготве-
ни творци (от които 35 чужден-
ци), както и над 50 специализанти
от страната и чужбина.

Разви се и самата школа. Бяха
създадени редица теоретични и
научни разработки, издадени бяха
книги и публикации в сборници и
списания. Единайсет души са за-
щитили дисертационни трудове
за образователната и научна сте-
пен „доктор“. От възпитаници-
те на катедрата са се хабилити-
рали 6 доценти (плюс 1 в Софийс-
ки университет), 10 професори, 1
старши научен сътрудник I сте-
пен в БАН, както и 2 доктори на
науките. Като свое достояние ка-
тедрата прибавя и един велик
приятел на българския куклен те-
атър, историкът и теоретикът
проф. д-р Хенрик Юрковски, кой-
то през 2007 г. бе удостоен с по-
четната титла Dоctor Honoris
Causa на НАТФИЗ „Кръстьо Са-
рафов“.

Честит троен юбилей!

2 „Професиона-
лизмът е занимание с
нещо превърнато в
професия. Това изиск-
ва висока степен на
умение, която е
присъща на професи-
оналиста“ (Речник
на думите в бъл-
гарския език).
3 Проф. Ат. Ил-
ков „Вживяването“
„50 години висше об-
разование за куклен
театър в НАТФИЗ
Кръстьо Сарафов“ –
юбилеен сборник,
С, 2012, ISBN 978-
619-90000-1-4.
4 Проф. Н. Георги-
ева „Как куклите
проходиха?“ „50 го-
дини висше образо-
вание за куклен те-
атър в НАТФИЗ
Кръстьо Сарафов“
– юбилеен сборник,
С, 2012, ISBN 978-
619-90000-1-4.
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