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Няколко аспекта на куклено-театралната изразност в релацията актьор-кукла в 

българската постановъчна практика 

 

 

 

Неминуемо когато говорим за куклен театър на лице е широко отворена бленда, 

която пропуска в същността на своето съдържателно поле, елементи от десетки други 

изкуства. Така съвременният куклен театър, като сложно многокомпонентно изкуство, 

носи в себе си гените на литературата, изобразителното изкуство, музиката, 

пърформативността, светлинния и звуков дизайн, хореографското и танцово начало, дори 

на архитектурата и дизайна. Съвсем резонно в тази театрална система присъстват и две 

фигури, които са в постоянно взаимодействие една с друга, и които съставляват ядрото на 

всеки куклено-театрален процес – тези на актьора и куклата. Навярно един 

историографски анализ би извел най-четливо доминиращите през вековете периоди на 

възход на актьора над куклата и vice versa, но от феноменологична гледна точка тази 

крива не представлява интерес. Приемаме, че след излизането на актьора пред паравана 

започва ново летоброене в кукления театър, което носи със себе си нова куклено-

театрална изразност, обект на настоящото изследване.  

Преди да се заговори за нея, съществува необходимостта от опит за дефиниране на 

понятията, които попадат в орбитата на това търсене. Ако някои от тях не съществуват 

аксиоматично в научното пространство, то за други е валидна конкретна дeфиниция, 

която прави възможно определянето на базисен понятиен апарат за работа. Сред най-

основните се нареждат понятията за „кукла“ и „кукленост“, около които се старае да 

гравитира и настоящият текст. 

Първи сериозни опити да се даде определение на понятието „кукла“, само за 

театралните и естрадни кукли-актьори, са предприети в Русия през 70-е години на ХХ век. 
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В този период се водят интересни за специалистите дискусии за спецификата на 

кукленото изкуство, театъра и естрадата. В хода на тези дискусии неволно изплава 

въпросът за това, какво са театралните и естрадни кукли. Така, според М.М.Каральов, 

„Куклата е неодушевен, изкуствено създаден от човека инструмент“
1
, а за да не се 

обърка театралната кукла, например, с музикалните инструменти, той добавя, че куклата е 

не просто инструмент, а „произведение на изкуството – художествен образ“. В 

окончателния вариант това звучи така: „...куклата е художествен инструмент за 

създаване на сценичен образ чрез сценично действие“2
. В Речника на кукления театър3 са 

събрани няколко дефиниции на понятието „кукла“. Важно е да се отбележи, че на 

английски език съществува определена разлика между “puppet” и ”doll”, която може да 

бъде доловена, но и двете думи в българския език преминават в превода „кукла“.  И 

докато куклата-doll има функцията на играчка, то куклата-puppet има основно театрална 

функция. Според определението, което Хелън Биньон дава, куклата представлява: 

„Предизвикан от актьора неодушевен предмет, за който човешкото същество е 

намерило смисъл да му вдъхне живот“; за Пол МакФарлин, куклата е „Театрален 

предмет, движен от човешка сила“; за Маргарета Никулеску това е „пластическа 

картина, надарена със способността да играе и да представлява някого“. За Гордън 

Крейг, тя е „Буквара на актьора“. За Бил Беърд „театралната кукла е неодушевена 

фигура, която е направена, за да бъде раздвижвана от човешка енергия пред публика“. 

Сергей Образцов – един от големите реформатори на кукления театър, дава следното 

определение за куклата: „Куклата е пластическо обобщение на живото същество – 

човек, елен или гълъб“. Истината е, че в практиката куклениците са много по-ангажирани с 

това да дадат вътрешна индивидуалност на героите си отколкото да дефинират понятията. 

За Уолтър Уилкинсън, английският кукленик, автор на “The Peep show” и други формати, 

идеята за куклата като неодушевен предмет, контролирана от човешко същество не е 

правилна. Според него актьорът е в „ръцете“ на своите кукли – твърдение, което следва да 

бъде поставено на изпитание в разгледаните по-долу примери. 

                                                           
1
 М.М.Королев. Искусство театра кукол. Основы теории. «Искусство», Л. 1973 г., с. 32, 33. 

2
  Пак там. 

3
 Philpott. A.R.  “Dictionary of puppetry”, Macdonald: London, 1969, p.209 
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Куклеността е другото понятие, което също като куклата има не едно определение, но тук 

професионалното дефиниране на термина не е така щедро както при куклата. Причината 

може да се търси както в рядката употреба на понятието, така и в разнопосочната 

конотация, с която то се свързва.  

В своето изследване4
, Джина Павлова разглежда куклеността по-скоро като 

отношение, което индивидът проявява както в ежедневния си, така и в творческия си 

живот. За нея тя е начин на мислене. Куклеността е подтикът към анимизъм и 

същевременно с това е средство за неговото осъществяване. Примерът, който тя превежда 

е с дете, което решава да играе със своята детска кукла. Преди да я превърне в живо 

същество, между куклата и детето се създава негласна конвенция. На мястото на куклата, 

според нея, детето може да избере копче или друго, на които да придаде човешки 

качества. То обаче предварително знае, че копчето служи за закопчаване, но именно 

желанието му да повярва в обратното –запалва детското въображение. Детето – твърди тя 

– е проявило кукленост както в намерението си да играе, така и в самия процес на играта.  

Ако погледнем куклеността в исторически план, трябва да споменем, че преди появата на 

кукловода във физическото раздвижване на куклата, съществува вяра в духовния ѝ живот, 

и именно тази вяра дава живот на различните изображения от дърво, метал, глина. Този 

вид обожествяване е характерен за всички краища на света – от ритуалните кукли на 

Ацтеките в Мексико, през свещените фигурки участващи в тържествата в чест на бог 

Дионис в древна Гърция до серията ритуали в различните краища на Африка. 

Придаването на живот на куклата-идол, Хенрих Юрковски нарича „анимация чрез 

обожествяване“
5
. Не бива обаче да се бърка куклеността с анимирането, тъй като 

първото за разлика от второто не е пряко свързано с действие, с конкретна акция на 

придвижване. Това идва да затвърди схващането, че куклеността е по-скоро отношение и 

начин на мислене за куклата и кукления театър като театрална изразност, отколкото 

физическо действие, което от своя страна не бива да изключва възможността 

същевременно с това тя да бъде и средство за неговото осъществяване. Така например за 

                                                           
4
 Павлова, Дж. Естетически проекции на театралната кукла. Геа 2000, София, 2015, стр.90 

 

5
 Jurkowski, H. A history of the European Puppetry – vol.1., Edwin Mellen Press, 1996 
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чешкия режисьор Йозеф Крофта куклеността е в отношението на актьорите към куклата. 

Това понятие изкристализира в неговия спектакъл „Вавилонска кула“, където 

единствената кукла на сцената е куклата-идол, около която е ситуирано сценичното 

действие. Освен, че рядко самата кукла влиза във физически контакт с актьорите, то в 

случая тя се явява първоизточника на действието, тъй като макар и статична, символизира 

живота посредством отношението на живите към нея.  

Колкото и да се подразбира от само себе си, говорейки за кукла, кукленост и куклен 

театър е необходимо полагането и на смислово познат конструкт в контекста на 

разглежданите понятия, какъвто се явява актьорът за куклен театър. И все пак, в какво 

се състои неговата специфика? Ако си позволим да разделим актьора за драматичен от 

този за куклен театър спрямо обекта и субект на тяхната творческа интенция, то следва да 

забележим следното: драматичният актьор е едновременно обект и субект на своето 

творение, докато кукленият, в лицето на своята кукла (в общия смисъл на тази дума), има 

обект за творчество материя извън себе си. Предполага се, че това трябва да промени 

качеството на въображение на кукленика, тъй като то следва да идва преди всичко от 

куклата. И макар вживяване и съпреживяване да има и при драматичния и при кукления 

артист, именно оживяването на неживата материя – един от отличителните белези на 

кукленика – му носят славата на по-добрия професионалист. Считам, че такова едно 

твърдение днес е твърде дискусионно и не кореспондира със съвременната театрална 

реалност, в която присъствието на тотални артисти – пеещи, свирещи, танцуващи, 

владеещи клоунада, акробатика и пантомима, далеч не е присъщо само кукления театър.  

В своята статия „Еретични мисли за кукленото изкуство“
6
 от 1993 г., Николина Георгиева 

изразява своя професионален страх от липсата на мотивация за живото присъствие на 

актьора в кукления театър на сцената. Според нея, вместо да се търси мотивировка защо 

актьорът напуска пределите зад паравана и излиза на преден план, се търси мотив как в 

контекста на съществуващата тогава постановъчна практика да се оправдаят появата на 

куклите. И ако изразената от нея метафора, че заедно с Брехотовото отчуждение от образа 

е започнал процес на отчуждение на кукления актьор от куклата, то днес – повече от 20 

                                                           
6
 Георгиева, Н. „Еретични мисли за кукленото изкуство“ в: Куклено изкуство, НАТФИЗ, София, 1993, стр. 33 
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години по-късно, този процес е реален факт без това на всяка цена да има своите 

негативни конотации.  

В своята книга „Куклен театър за деца в Полша (1944-2000)“7 полският теоретик и 

критик Марек Вашкел твърди, че въпросът за куклата като такъв стои все още неразрешен. 

Според него самото наименование „куклен театър“ е остаряло и не отразява съвременните 

интереси на театъра, които понякога се разминават драстично с очакванията на по-

възрастните зрители, търсещи следите от своето минало в „куклената“ продукция. Според 

него кукловодите все още не могат да разрешат спора за актьора и куклата или този за 

куклата и двойствеността на действащите лица, докато пред режисьора седи въпроса за 

собствената му връзка с куклата, сцената или дори с актьора на нея. В действителност 

Вашкел отбелязва нещо много интересно за куклено-театралния ландшафт в Полша, което 

е абсолютно съотносимо с българската действителност. В началото на втората декада на 

ХХI век, все още отсъства коренна промяна в критиката за куклен театър, въпреки че са 

налице високи художествени образци. Затова и той не третира куклата като основно 

средство на изразяване, а намира за нея подходящата визия, която да носи в себе си идеята 

за кукленост. И тук е необходимо да се направи паралел със ситуацията у нас. Поради 

редица причини, кукленият театър се асоциира по-скоро с театъра за деца. Тъй като е 

много по-трудно репертоарът за деца и юноши да бъде подложен на интелектуални и 

естетически нововъведения, отколкото да бъде възприет като консервативен, това 

несъмнено допринася за втвърдяване статута на кукления театър от театър на 

експеримента в театър на традицията, пазещ култа към класическото куклено 

майсторство. Ако приемем общовалидната максима, че всеки период в развитието на 

дадена сценична форма има своето начало, възход и залез и търпи една естествена, дори за 

изкуството, парабола на развитие, то тогава следва да приемем, че метаморфозата на 

кукления театър в субординационното схващане на подчиненост на куклата на нейния 

манипулатор, е дошла до своя естествен край. За зрителя, а и за артиста, остава 

единствено необходимостта да преодолят заедно турбулентното поле на промяната от 

една форма в друга и да осъзнаят необходимостта от нея. Важно е да кажем, че поради 

                                                           
7
 Waszkiel, М.  Dzieje teatru lalek w Polsce (1944-2000), Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie, Warszawa 2013 
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хроничното отсъствие на оперативна критика за куклен театър у нас, проследяването на 

тези процеси не е изследвано, а в някакъв смисъл дори не е и регистрирано. Това прави 

обговарянето им много по-трудно тъй като липсва системно полаган културологичен 

контекст, в който да бъде положено развитието им. Това, разбира се, не отменя 

необходимостта тук да бъдат разгледани някои от тези проявления на куклено-театралната 

изразност, що се касае до взаимовръзката актьор-кукла в българската постановъчна 

практика.  

Ще разгледам спектаклите „Момче и вятър“ по българска народна приказка, 

режисьор Петър Пашов и „Аз, Сизиф“ и „Страх“ – авторски спектакли на Веселка 

Кунчева. 

Това се налага, за да се даде възможно най-пълнокръвната картина на текущото 

състояние на кукления театър. Редно е да кажа, че се спирам на тези постановки по две 

причини. Първата е, че всяка от тях е професионален куклено-театрален спектакъл, който 

има своите високи художествени стойности, институционална подкрепа, както и 

дефинирана таргет група. Това ситуира спектаклите в лоното на една възможна за 

изследване територия и позволява тяхното критическо наблюдение. Втората причина е, че 

в така подбраните спектакли е най-лесно доловима новата поетика на куклено-театралната 

изразност, която настоящия текст разглежда. 

Спектакълът „Момче и вятър“ (2016 г.) на Столичния куклен театър е създаден по 

мотиви от едноименната българската народна приказка. В представлението на Петър 

Пашов (сценография Енчо Аврамов, музика Петко Манчев), малкият герой от приказката 

пренебрегва добрите съвети на възрастните и със смелост и упоритост се изправя срещу 

вятъра и природните сили, за да научи, в крайна сметка, кои са истински лошите хора и 

как да се предпазва от тях. Отвъд тази нравоучителност на текста, историята е представена 

с много хумор и детска наивност и освен куклите, в нея оживяват и много фолклорни 

предмети, елементи и мотиви. 

Без да се създава излишна предпоставка за сравнителен анализ между този и 

следващите спектакли, които ще се разглеждат, считам за важно да се назоват основните 

стълбове, които изграждат представлението и се явяват негов онтологичен конструкт. На 

първо място имаме на лице драматургична основа. Българският куклен театър все още в 
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основата си се гради върху писания текст – бил той пиеса, текст за театър или 

документиран мит/легенда. Това му позволява да има база, на която да стъпи и която да 

срещне в своите търсения режисьора с актьорите и сценографа/художника. Наличието на 

разписан текст винаги задава рамка, в която е сравнително ясно регламентирано 

случващото се на ниво епос, а това от своя страна спомага за по-добрата рецепция сред 

публиката.  

Другият базисен елемент са куклите. В спектакъла имаме модернизиран вариант на 

класически системи естрадни кукли със задно водене. Това е куклата на малкото 

момченце – ветрогонец, което се играе от актрисата Ана-Мария Лалова. Паралелно с това 

имаме плоски кукли – използвани за изграждане на персонажите на ханджията и жена му, 

както и на косачите, при които техниката е допълнена с механизъм за повторяемост на 

действието. В спектакъла е използвана и друга една система – театърът на сенките, която 

играе важна роля в разгъването на драматургичната картина. Когато момчето отива в 

пещерата на Вятъра, за да си търси брашното, виждаме образа на Вятъра изграден чрез 

техническите възможности на фенера и серията от техники за направата на фигури при 

работата със светлина. Отделна линия в спектакъла е фолклорната стилистика, която 

присъства в музиката, танца и облеклото.  

Погледнат през призмата на режисурата, спектакълът е добре направен. Пашов 

успява да миксира множество техники и видове системи кукли, но по-важното е, че успява 

да ги обедини в една обща система от знаци. Визуално е разработена една конкретна 

стилистика, която обслужва спектакъла. Това не винаги е успешно когато има толкова 

разнородни системи кукли, но в случая и колажният принцип на работа в постановъчен 

план, и сценографските конструкции защитават това решение. 

И тъй като централна остава темата за релацията актьор-кукла и произтичащата от 

тази връзка куклено-театрална изразност като език на представлението, при така 

изброеното разнообразие на кукли е интересно да се проследят тези взаимоотношения. 

Важно е да се каже, че в „Момче и вятър“ няма само един вид кукли, като няма и една 

универсална система за воденето им. Нещо повече. Веднъж имаме присъствието на 

разказвача, който задава рамката на историята; втори път имаме коментатори на 

действието в тази история, които „превеждат“ за публиката – т.е те са медиатор между нея 
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и куклата и накрая имаме ситуация, в която актьорът си говори с куклата. Това на 

практика обема всички възможни варианти на комуникация на актьора спрямо куклата. В 

логиката на тези взаимовръзки е необходима една уговорка. Всяка една от куклите е 

манипулирана от актьора и без значение дали това е видимо от публиката, т.е тя е пряк 

свидетел на воденето ѝ или се досеща – когато артистът е скрит зад характерното в 

кукления театър черно облекло (дрехи, шапка, покривало, мрежа пред очите) – 

оживяването на куклата е следствие от предприето действие, което може да бъде 

регистрирано от зрителя. Тази негласна конвенция между актьора и публиката е част от 

задължителния „договор“ в кукления театър, който всеки „подписва“, когато влиза в 

малкия салон. С него зрителят се задължава, че приема условието да бъде „излъган“, че 

куклата е жива и говори със свой глас, преживява своя биография и има собствена психо-

физическа моторика, а актьорът от своя страна е длъжен да проведе тази манипулация. В 

„Момче и вятър“ на актьорите е дадена свободата сами да изградят характерите на 

персонажите, които водят; да участват равностойно в скулптирането на ролята, което 

често в режисьорския театър, какъвто е българският, е привилегия на постановчика. Освен 

това, когато съществува някаква форма на драматургия, тя носи със себе си и 

задължителни бележки за биографията на героя, които следва да бъдат спазвани от екипа, 

който поставя спектакъла. 

Казаното до тук има за цел да представи един добър, професионално направен 

куклен спектакъл, който има своите художествени стойности, своята публика и място в 

репертоарната политика на Столичния куклен театър. Спектакълът не е събитие в общата 

театрална карта на България, но заедно с това не е и архаичен или инфантилен спектакъл, 

заключен в консерватизма на изразните средства, на актьорските и режисьорски похвати. 

В този ред на мисли той се явява една необходима „златна среда“ в българската куклено-

постановъчна практика и като такъв важен съизмерител за текущото здраве на театралната 

система. 

Заедно с този спектакъл, през последните три творчески сезона, сред най-ярките 

куклено-театрални събития у нас, които изследват в дълбочина релацията актьор-кукла и с 

това развиват куклено-театралната изразност, се нарежда спектакъла „Аз, Сизиф“ (2014 

г.). Проектът е по драматизация и режисура на Веселка Кунчева, сценография и кукли на 



10 

 

Мариета Голомехова, музика на Христо Намлиев и в изпълнение на актьора Стоян 

Дойчев. В спектакъла екипът прави опит да изследва пътя на непрекъснатото завръщане 

на човека към себе си. Познато е наблюдението, че от Античността насам философите 

съзират абсурдността на човешкото поведение. За тях, по какъвто и път да тръгне човекът, 

в каквото и да се опитва да се материализира или респективно да се оттласне, той вечно се 

завръща към себе си. Така човешкият живот се явява едно непрекъснато повторение на 

едно и също действие. Действие в спирала, чийто генезис е предвидим. Този анти-

съзидателен акт реферира към безсмислието на човешкия живот. Затова и „Митът за 

Сизиф” на Камю е канавата, върху която стъпва драматургично спектакъла. Човекът 

осъзнаващ абсурдността на собственото си съществуване, когато смисълът, вярата и 

надеждата го напуснат. Тогава, в този миг, човекът застава пред избора – да затвори очи и 

да продължи като слепец да извървява живота си или да приеме безсмислието му като се 

надсмее над съдбата си. Кунчева определя структурата на спектакъла като спираловидна 

равнявайки я с тази на човешкото живеене. Тя проследява човека от самото му раждане до 

неговата смърт, етапите през които преминава. Сцените са белязани от митологичния 

Сизиф, който бута камъка – самия себе си нагоре към върха и накрая, достигайки 

желаната цел, Сизиф сам бута камъка към пропастта, за да продължи да бъде онзи 

митичен Сизиф, познат от историята. Отвъд тази философска рамка стои друга, която 

побира в себе си важни театрални концепти. В „Аз, Сизиф“ имаме един актьор и една 

кукла с безброй много проявления – физически и смислови. Взаимодействието между тях 

е непрекъснато, крайно семантично натоварено, носещо серия от отключващи ситуацията 

знаци, което извежда представлението на друга повърхност. Върху нея основа роля 

започва да има драматургията, която свързва двата субекта – актьор и кукла, а не 

драматургичната основа на мита. Заличена е връзката манипулиращ-манипулиран и е 

невъзможно да бъде даден превес на единия над другия. Този ефект сам по себе си е мотор 

на представлението, тъй като поставя зрителя в комфортната среда да следи 

взаимоотношенията между двама еквивалентни по сила и тежест персонажи, чиято 

единствено посока на взаимопроникване остава различна. В театрална ситуация като тази 

бързо отпада търсенето на методите на водене на куклата в класическия куклен театър и 

публиката се концентрира върху театралния акт в неговия чист вид. Разбира се това не 
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отменя чисто куклените елементи или елементите на куклеността, което е по-

достоверното назоваване, като например: акта на четенето и прелистването на книга от 

Сизиф, при който ръцете на персонажа са ходилата на актьора или терзанията на 

човешката душа вплетени в главата на Сизиф, побрана в образа на акордеона, който 

тръгва от много малкото личице на героя, за да се разтвори до краен предел и пръсне в 

пространството. В Сизиф, актьорът/куклата бяга от себе си и търси другия облик на самия 

себе си. При куклите това е представено чрез асоциацията с разпада на атоми, на 

собственото ни Аз. Това до известна степен е и търсен ефект във визията на Сизиф – 

многопластовост на тези кори от наслагвания върху нас като човешки индивиди, които 

следва да отваряме на принципа на матрьошките без да знаем какво ще видим накрая. „Аз, 

Сизиф“ в своята цялост е спектакъл, който се отказва от вербалността, от словото, с което 

класическите форми на куклен театър си служат, за да подсилят търсеното внушение. В 

него диалогът протича посредством метаезик, който се ражда вследствие на 

взаимопроникването на двата субекта в тяхната собствена природа. Така понякога 

общуването се превръща в морзов код съставен от отделно наслагване на различни 

шумове, удари от камък, пропукване на материи и обтягане на сценични материали, което 

задава модел за нова сценична парадигма, встрани от познатия и разгледан по-горе 

мейнстрийм. В тази посока е мислен и цветовия контраст на спектакъла. Черното в 

задължителната му опозиция с бялото/телесното са основните цветове, които 

непрекъснато се догонват. Светлосенките и едрите щрихи, с които режисурата търси да 

набразди спектакъла са тези, които му дават обем. „Аз, Сизиф“ отнема излишното 

театрално говорене в кукления спектакъл, за да концентрира в себе си единствено онези 

процеси, които от една страна ще му донесат необходимия заряд, за да придвижат 

историята напред, а от друга ще разтворят ножицата на театрална рецепция достатъчно 

широко, за да може зрителят да припознае в проведената през сцената история своята 

собствена. Това на практика говори за водещата роля на емпатията като основен елемент в 

молекула на успешния театрален спектакъл. Задача, която съвсем не може да се нарече 

основна в постановъчните решения на редовия куклен спектакъл у нас.  

Вторият базисен спектакъл, в който откриваме реактив на разглеждана куклено-

театрална изразност в релацията актьор-кукла е „Страх“ (2015 г.) – представление на 
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Държавен куклен театър – Стара Загора. Създаден по време на лабораторията „Приказка 

без край”, екипът и неговия ръководител – режисьорът Веселка Кунчева си поставят за 

цел да изследват неоткрити досега пространства и форми в театъра, които не само да 

обогатят участниците в самия проект, но заедно с това и да развият нови публики. Затова 

една от целите на тази лаборатория е не просто да даде художествен образ на една 

фантазия, но и да приобщи към този фантазен свят обикновения зрител. Обектът на 

изследване по време на тази творческа лаборатория е страхът. Всички онова, в което той 

се превъплъщава. Лицата, които придобива. Образите, върху които оставя следите си. 

Кунчева се вълнува от това, как страхът контролира всичко около нас и най-вече самите 

нас. И как човешката природа психо-физически реагира на него. За драматургична основа 

на своето ателие, Веселка Кунчева използва текста на немския писател Михаел Енде – 

„Приказка без край”, където основният конфликт е изграден между Света на Фантазията и 

Нищото, което абсорбира този свят. Сценограф и тук, както при „Аз, Сизиф“ е Мариета 

Голомехова. Тя решава историите през особено интересен ключ – люлката. За да се 

създаде у актьора усещането за несигурност, на сцената, на различна височина над земята, 

висят люлки със стоманени въжета, закрепени с метални проволки на горната сценична 

механизация на театъра. Люлките имат възможността да се групират две по две или 

повече, а в определени моменти и като една огромна обща нестабилна повърхност – 

алегория на времето, в което живеем и както споделя режисьора – метафора на света, 

който обитаваме. Страхът е невидим. Той е Нищото, което ни поглъща. 

Предизвикателство тук се състои в това участниците в лабораторията не просто да искат 

да оживят Нищото, а да създадат жив и достоверен образ на нематериалния и паралелно с 

това мощен и движещ съдбите ни Страх. В тази тоналност е и работата на хореографа 

Явор Кунчев, който изследва движенческото поведение, разнообразието от динамики, 

ритмичност и реакции на страхуващия се, и Христо Намлиев, който композира музиката 

на Страха. Лайтдизайна – друг базисен елемент от спектакъла – дело на Томас Моравек – 

художник по осветлението и Катерина Дурикова – дизайнер по осветлението, и двамата 

преподаватели в Института по светлинен дизайн ČOSDAT в Чехия, допринася за общия 

мащаб на творческия проект. Тандемът Моравек-Дурикова съумява да си партнира умело 

както с режисурата, така и с музиката и сценографията, а от там и с актьорите, което 
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превръща автоматично работата им в добавена стойност на спектакъла, а не в негов 

елитарен придатък. Още в самото начало личат очертаните от тях светлинни коридори, 

отвъд които се простира царството на Страха. Актьорите играят само в тях, а когато 

тялото им физически напусне светлинното поле – шум, тътен и писъци огласят сцената. 

Така той е принуден отново да се върне в калъпа на своето битие. Двамата създават 

паралелна драматургия с основни действащи лица светлината и сянката. В мъглата на дим 

машината пускат светлинни снопове, които след това изрязват в пространството, за да 

скулптират точно определена форма, която да резонира със сцената, която се разиграва. 

Понякога се играе на ръба на светлината, както в случая с младия мъж на интервю. Тогава 

той е облян от прожектор, в конуса на който чинно седи, но от зрителната зала изглежда 

така сякаш той изобщо не го „облива”. Когато се доближи и понечва да излезе извън него 

– ръката и цялото му тяло рязко се осветяват. Силни и тежки контражури пресичат играта 

на актьорите и създават за зрителя съвсем друг ъгъл на наблюдение, макар той да остава 

статичен през цялото време. Това прави работата им изключително важна, дори и извън 

конкретния проект. Със своите три награди „Икар 2015“ – за „куклено изкуство“, за 

„авторска музика“ и за „майсторско техническо осъществяване“, спектакълът абсолютно 

категорично се заяви като едно от най-успешните и значими театрални събития. Съвсем 

не е случаен факта, че професионалната гилдия го отличава в едни от най-тежките 

номинации като дори печели две от тях – традиционно запазени за спектаклите от т.нар 

драматичен театър. Това идва да покаже, че създадения театрален код в спектакъла носи 

определена универсалност, позволяваща му да надскочи границите на локалното 

(кукленото) и да създаде достатъчно мощна „волтова дъга“, с която да захрани 

собственото си битуване в театралния афиш на хибридната форма „куклен театър за 

възрастни“. Впрочем редно е да кажем, че докато в „Аз, Сизиф“ имаме една колективна 

енергия, която протича в две отделени, но все пак тясно свързани тела, то в „Страх“ 

куклите имат различна посока и интензитет на действие спрямо персонажа, с когото си 

взаимодействат – детето, младото момче или възрастният мъж. Така се създава нов 

регистър, в който една кукла може да има едновременно няколко общи биографии с 

актьорите, с които си взаимодейства спрямо житейската и социална функция, която 

изпълнява в този или друг определен момент. Това не е характерен модел на театрална 
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изразност в конвенционалната връзка актьор-кукла, поради което води след себе си 

определена добавена стойност макар и само в контекста на собственото си театрално 

случване.  

В дотук описаните театрални спектакли накратко могат да бъдат синтезирани 

следните особености: драматургично една постановка стъпва на предварително 

съществуваща пиеса/текст за театър, който постановъчния екип взима и преработва 

спрямо вижданията си за това какво иска да изрази с него. Това е най-често срещания 

модел за работа в кукления театър и най-предпочитан за работа в репертоарния театър. На 

другия бряг, с приносен характер в развитието на сценичния език и куклено-театралната 

изразност седят вторите два разгледани спектакъла, които стъпват на конкретна тема, на 

мит или пък на нещо още по-абстрактно като определено усещане (любов, страх, 

надежда). При тях драматургията се създава на лабораторен принцип, мотивите се 

развиват и действията се вербализират до достигане на конкретен сценарий, който се 

фиксира от режисьора. Като методология на работа, този процес все още е по-често 

срещат при работата на независимите компании и частните театрални трупи, за които 

репетиционния процес на търсене и импровизация е по-важен от крайният резултат. Това, 

разбира се, не отменя възможността такъв спектакъл да се случи в държавен театър, 

какъвто е и случаят със „Страх“.  

Тъй като стана дума за „процес“, не бива да се подминава този аспект в 

изграждането на спектакъла. В съществуващите пазарни условия, в които българския 

театър работи, има въведени негласно правила, по които времево се „изработва“ един 

спектакъл. От т.нар първа репетиция до деня на премиерата, стандартното време за работа 

е четиридесет дни. Предполага се, че в този времеви прозорец артистите са разбрали 

текста и това, което се иска от тях; режисьорът е успял да проведе ако не всички, то 

повече си идеи; сценографът е създал пространството, в което спектакълът следва да се 

случва, а ателиетата са изработили куклите и декорите за него. Работата отвъд това време 

се числи за творчески комфорт, който рядко публичните институции съумяват да дадат на 

своите трупи. Как седят нещата при тези, които все пак успяват? За да може да се роди 

определена форма на иновативна куклено-театрална изразност, която не срещаме 

всекидневно по куклените сцени, трябва да се създадат условия за това. Ето защо 
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творческите лаборатории, които театрите правят са един от възможните топоси на това 

случване. Там времето не е мерна единица, а в опита се крие ключа към нещо ново, към 

непозната до момента форма. И „Аз, Сизиф“ и „Страх“ са създадени в такъв тип 

лабораторни условия, при които актьори, режисьори и сценографи са в непрекъсната 

колаборация помежду си, а за достигането на една или друга метафора могат да се 

направят десетки, дори стотици опити. Преди да се стигне до люлката, като основно 

изразно средство в „Страх“, екипът дълго време експериментира със захарен памук. 

Театърът закупува две машини – на газ и на ток и започва сама да произвежда памук, 

който ежедневно вкарва в употреба по време на репетициите – в костюма, в перуките, в 

реквизита. 

Като част от процеса, но може би с най-ярко отношение към темата, е проблемът за 

релацията актьор-кукла и рецепция ѝ у зрителя. В общия случай, куклените спектакли се 

изграждат на принципа, в който актьорът манипулира своята кукла спрямо постановъчния 

замисъл, нейните технически възможности и собствения си актьорски талант. Това винаги 

е доловимо не само от специализираното око, но и от обикновения зрител в салона и в 

това няма нищо нередно. Намирам обаче за особено професионално майсторство 

случаите, в които куклата успява да се еманципира от актьора до степен, в която заживява 

самостоятелен сценичен живот. Това е особен тип театрална изразност, която присъства 

спорадично в театралния афиш у нас, но през последните три сезона има достатъчно 

категорични случвания, за да излезе от полето на симптоматичното и да стане част от нов 

тип сценичен език. 

В известен смисъл това напомня теорията на Гордън Крейг за свръхмарионетката, 

при която той твърди, че актьорът трябва да си отиде и на негово място да дойде 

бездушната фигура на über-marionette
8
. От нея се очаква да проникне в природата на 

нещата, да бъде лишена от его, за да може да се докосне до духа, изчистен от всичко, 

което е земна суета. За Елена Владова, „актьорът с куклата, който умее да бъде актьор 

чрез куклата, успява да преодолее своето его и да се свързва с висшия си Аз – т.е с духа, 

със Същността. Скриването на актьора зад куклата, в куклата го освобождава от 

                                                           
8
 Свръхмарионетка 
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много наслоения на бита“
9
. Именно това невидимо вливане в куклата и превръщането ѝ в 

самостоятелен културен артефакт, независещ пряко от физическото влияние на артиста 

върху нея, е базисния компонент, над който си струва да се размишлява. Ако наистина е 

налице нова театрална изразност, която променя езика, на който говори представлението, 

то разглеждането на една такава сценична морфология е съвсем наложително и 

навременно. 

Трудно е, а може би дори е невъзможно да се каже какво предстои да се случи в 

репертоарната политика на куклените театри у нас. Дали ще запазят своя консерватизъм в 

избора си на заглавия и теми, с които да занимават зрителя или ще създадат предпоставки 

за все повече лабораторни работи и с това ще доразвият собствения си сценичен език. 

Навярно е трудно, да говорим и за определена устойчивост – икономическа, социална, 

творческа – на онези куклено-театрални проекти, които вече са в обръщение и със 

съществуването си са допринесли за новата вълна в изкуството. Но каквото и да се случва 

не може, а и не бива, да пропускаме възможността да отбележим определени събития в 

театралния ни живот, които носят нов заряд, нова култура, ново мислене за театъра, а от 

там и за нас самите. 
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 Владова, Ел. Техника на актьорското майсторство за куклен театър, Бета прес плюс, София, 2006, стр.53 
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