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– Когато вчера на кръглата маса започнахте да
вадите огромни по формат и дебели пъстри книги
за куклен театър, сякаш виждах реализирана своя
мечта. Такива книги за куклен театър у нас все
още липсват. Какво ви подтикна да се захванете
със съставянето и издаването им?

– Това е и моя мечта и тя още не е осъществена
докрай. Наистина исках да издам тези книги, това е
само едно направление от работата ми в театъра.
Когато преди около двайсет години Сергей Образцов
ме покани да работя там, в началото не бях много
сигурен дали искам. По това време бях много популя-
рен театрален критик. Пътувах из цяла Русия и чуж-
бина, гледах балетни, драматични, куклени спектакли.
Бях известен критик и моето име се знаеше. А теа-
тър „Образцов“ е нещо много особено, той ти поглъ-
ща името, което с години си градил и ставаш прос-
то „завеждащ литературната част на театър „Об-
разцов“. От друга страна разбирах и това, че там е
едно огромно хранилище на знания. Невероятен музей
и архив за последните десетилетия. Все едно това е
бившата столица на Куклената империя. За един из-
следовател това беше много интересно. Отидох в
„Образцов“ и никога не съжалих за това. Когато за
кукления театър стана трудно да се развива и в Ру-
сия, и в България и на други места по света не ми се
искаше всички знания и съхранен интелектуален по-
тенциал да изчезнат. За това създадох Издателски
център за книги и печатни издания не само за кукле-
ници. Даже не само за зрители. Аз имам малко смешна
теория по въпроса. Защо има хора, които се занима-
ват със сериозни неща – строят жилища, пътища, са-
молети, а аз се занимавам с куклен театър? Истина-
та е, че не се занимавам просто с кукли. В тях и в
куклените представления се отразява цялото движе-
ние на човешката мисъл. Ако животът на човека е
кратък, то една кукла се съхранява 200, 300 дори 400
години. Когато вземеш в ръцете си кукла от ХVIII
век, ти вземаш в ръцете си парче от онова време.
Виждаш как е облечена, как се движи, нейната пласти-
ка. Това е един вид машина на времето. Усещаш какъв
е бил човекът и какъв е станал. Какво е театърът?
Преди време прочетох нещо, вече не помня къде, че
театърът е начин за обмен на енергии. Това може да
е всеизвестно, но мен ме порази. Действително –
актьорът излиза на сцената; куклата е като усилва-
тел на неговата енергия. Той започва да играе, започ-
ва неговото действие и той изпраща енергийна вълна
към зрителната зала. Ако публиката е въвлечена, тя
изпраща съответно енергия към сцената. Целият
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спектакъл е такъв обмен. Какво е спектакълът? Наив-
но е да се каже, че е това, което е написал драма-
тургът, някой режисьор го е поставил и актьорите
го играят. Това, което се е играло преди стотици го-
дини, не се е наричало спектакъл. Съществували са об-
реди, чиято цел е била да пренесат човека в друго със-
тояние. Имало е един вид режисьор – жрецът, който
е запознат със сценария от началото до края. В резул-
тат на този обред, човекът се срещал с друга енер-
гия, придобивал други качества и знания. Минало вре-
ме и хората забравили обредите и жреците. Остана-
ла само нуждата от такива представления, които да
пренасят енергия, да имат начало, конфликт, катар-
зис и развръзка. Днес ние се опитваме да работим с
такава енергия, но по-често си служим единствено със
схемата. От една страна това е добре, защото тряб-
ва да работим с енергии, които не разбираме. Все ед-
но някое дете да бърка с пръст в контакта. Поняко-
га се отнасяме много лекомислено към правенето на
спектакли. Това много се вижда в детските спектак-
ли. Спектакълът свършва, вратите се отварят и
навън излитат децата пълни с енергия, очите им го-
рят, зъбите им светят, не знаят къде да се дянат. В
друг случай вратите се отварят и децата едвам се из-
низват от залата. Това значи, че енергията или ги е
заредила, или ги е лишила от техния собствен заряд.
Ние говорим за талантлив актьор или режисьор –
това са хора, които интуитивно усещат къде и как
да направляват тази енергия.

Що се отнася до първата книга, която си мечта-
ех да издам. Случайно в ръцете ми попадна едно мно-
го старо списание от 1913 г. От него бяха останали са-
мо няколко страници. Нямаше начало или край, не мо-
жех да разбера кой е писал това, което чета. То беше
разказ за марионетките. Беше изключително добре на-
писан и много исках да разбера как започва и как завър-
шва. След време в ръцете ми попадна една голяма ста-
тия на Пиетро Фелини – италиански журналист от

¬ ÍÛÍÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ 
ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ˆˇÎÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ 
Ì‡ ˜Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ÏËÒ˙Î
–‡Á„Ó‚Ó Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ ¬‡Ì‰Ó‚ Ë ≈ÏËÎ »ÎËÂ‚ Ò ¡ÓËÒ œ. √ÓÎ‰Ó‚ÒÍË

Борис П.
Голдовски

Boris P. Goldovsky



25·ÓÈ 3/2009

средата на ХIХ век. Много интересен човек, работил
е с Гарибалди. Неговата книжка се нарича „История на
марионетките“ и е написана под псевдонима Йорик.
Исках всички да я прочетат. През 1990 г. събрах всич-
ко, което имах и издадох „Историята на марионетки-
те на Йорик“. Това беше просто препечатка, защото
за друго нямаше средства. След това написах дисерта-
ция за историята на руския куклен театър от ХV до
ХVIII век, после втора дисертация по история на дра-
матургията. Исках да издам Сборник с класическа ев-
ропейска драматургия за куклен театър. Към всяка
пиеса пишех предговори. Книгата не излезе, но аз
продължих да пиша предговорите. Сетих се, че освен
европейска драматургия има и съветска (руска) драма-
тургия, но след това се уплаших, защото помислих, че
ще затъна в зайчета, мечета, таралежчета и други ми-
ли същества. Когато разгледах по-дълбоко дори само
заглавията, срещнах големи имена. И така открих, че
има един неразкрит пласт от руската драматургия. 

Що се отнася до големите книги, които са си цял
проект. Всичко започна с нещо много неприятно –
обидата. Как може да имаме толкова хубав музей, а
той дори си няма каталог. Реших да направя голям ка-
талог, в който да опиша всичко, което се съхранява
в него. В резултат се получи един вид изследване на
този безценен музей. С писанията за куклите в биб-
лиотеката, кореспонденцията между актьорите и
куклите подарени от Гордън Крейг и Мейерхолд. То-
ва са много сериозни притежания. След това ми се
прииска да направя нещо, в което да премахна от ис-
торията на театъра театроведската работа. Реших
да направя история на театъра като летопис, напи-
сан от самия него. Разказан през важните моменти от
историята изобщо. Всичко, което се е случило по то-
ва време за което разказвам. Не исках да украсявам ни-
що. Не исках да се занимавам с книгите, написани по
онова време. Това е „слепота“, написана през заблуди-
те на времето. Моята книга може да се чете като ро-
ман, защото има интриги, които започват през ня-
коя година, а се развързват през друга. Дори има вклю-
чени кулинарни рецепти на актрисите.

– Колко човека работят днес в музея на театър
„Образцов“?

– В този момент в Музея работят 15 човека. В
Издателския център работят още трима – редактор
и двама дизайнери. При мен проблемът е следният.
Разширявайки Музея се получи недостиг на квалифици-
рани хора. Когато отидох да работя там, в Музея
имаше само 3 души. Те самите бяха като част от Му-
зея. В главата им беше цялата история на театъра.

– Какво се крие зад длъжността артистичен
директор? И какви са темите, с които се занима-
ва театъра в своите представления?

– Театър „Образцов“ не е просто театър, негова-
та задача не е просто да изкарва спектакли. Сега в
театъра има около 70 актьора, но от тях активно
работят около 30. Имаме един главен художник – ака-
демик с още трима добри художници в неговия екип.
Структурата на театъра е голяма и сложна. Мисля,
че когато една такава организация надхвърли сто ду-
ши, тя спира да бъде управляема. В Москва има около

30 куклени театъра. От тях 6-7 са държавни и общин-
ски, а останалите са частни театри, които работят
доста успешно. Нивото на представленията е различ-
но. Добрите не са много, но ги има. Един на всеки де-
сет става. От 120 спектакъла има десетина. Но има
и нещо друго. При нас един спектакъл може да се пра-
ви 1-2 години, но се играе по 20. Имаме един „Херакъл“
от 1901 г. В Русия има три наистина големи куклени
фестивала. Нашият фестивал в Москва, който е биа-



26

нале с участието на 30-40 трупи, фестивалът „Ку-
карт“ в Санкт Петербург, който се занимава с тен-
денциите в кукленото изкуство, и „Рязанские смот-
рины“ в Рязан.

Що се отнася до функциите ми на артдиректор.
Те до ден днешен се сменят. В началото бях помощ-
ник на Образцов по литературната работа. След то-
ва станах завеждащ литературната част и Музея.
После поех и педагогическата част. После станах за-
местник-директор. Но накрая започнах да ръководя
трупата и режисьорите ни. Те са двама. Човекът над
мен, който ръководи институцията, е генералният
директор, който се занимава с финансово-икономиче-
ската част. Това е страхотно, защото аз за нищо на
света не искам и не мога да работя нещо подобно.
Що се отнася до това, което интересува театъра в
момента. Ние бяхме в много тежък период. След
смъртта на Сергей Владимирович Образцов (на 8 май
1992 г.) беше много трудно. Започнахме да каним звезд-
ни имена от драматичния и кукления театър. Всички
големи спектакли преминаваха с невиждан успех в дру-
гите градове, но в нашия театър те бяха провал след
провал. Зрителите не посещаваха тези представле-
ния. Ние имаме много силна трупа и изобщо не можех-
ме да разберем какво разваляше нещата. После раз-
брахме. При нас зрителите идват като при театър
„Образцов“. От нас се очаква такава стилистика. „За
възрастните правя пародии, а за децата класика“ та-
ка си го беше формулирал Образцов. Зрителите са
консервативни. Когато ги попиташ какво искат да
видят в театъра те отговарят това, което им е
познато. „Червената шапчица“ и други такива. Що се
отнася до вечерните представления. Все още не ни се
отдава да правим пародийни спектакли от класата
по времето на Образцов, защото нито един режисьор
не го може. Опитахме се, но често пъти преминаваха
през границата на пошлостта. В момента при нас ра-
боти Андрей Денников, той е моноактьор, не прави
пародии, но се занимава с много класика – „Малки тра-
гедии“, „Кармен“, „Вълшебната флейта“. Все големи,
зрелищни представления. Той пее много добре, също
така работи и с кукли. Работи с марионетни кукли.
Имаме и спектакли за деца с такива кукли, но се ста-

раем да работим с други кукли, често с ръкавични. За-
щото при нас децата не обичат да гледат как леля
или чичо водят куклата. Нужна е магия, чудо. За то-
ва се стараем да правим детските спектакли така, че
чудото да се случва. Артистите от нашия театър
не излизат за поклон, за да не се развали приказното
усещане. Също така при нас работи Катя Образцова,
внучка на Сергей Образцов. Тя прави спектакли в не-
говата стилистика. Големи и зрелищни. „Дама Пика“,
„Нощта преди Рождество“ сега излезе и „Галилей“ с го-
леми, 5-метрови кукли. Нашите режисьори обичат да
поставят на голяма сцена, но имаме и малка. За това
каним талантливи млади имена от Санкт Петербург
например, където имат школа. Те поставят успешни
и подходящи спектакли на малката сцена. Но това е
друг театър, това не е театърът на Сергей Образ-
цов. Знам, че е неизбежно. Когато със Сергей Владими-
рович сме разговаряли да открием курс за режисьори,
той отговаряше, че нито актьорите, нито режисьо-
рите се нуждаят от курсове. „Аз например не съм се
учил, Станиславски също, и Мейерхолд не се е учил.
Нека дойдат в театъра и ще се научат“. Това беше
неговото мнение. „А какво ще стане, когато Вас няма
да ви има?“ „Как какво, ще умра аз, ще умре и моя те-
атър. Ще дойде друг човек и той ще прави нещо съв-
сем различно.“ Беше прав.

17.4.2009, Ямбол
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