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БЕКЕТ – ЙОНЕСКО – ПИНТЪР

За да очертая по-осезателно 
и ярко приликите и най-вече раз-
личията между тримата велики 
драматурзи на модерния Театър 
на абсурда, ще направя един бе-
гъл преглед на творчеството 
на двамата Пинтърови пред-
шественици и учители Бекет 
и Йонеско, както и на техните 
авторски търсения, специфика, 
оригинални похвати и неповто-
рими прийоми. 

По този повод Йонеско зая-
вява: „Голямата заблуда на срав-
нителното литературознание, 
каквото бе отпреди 20 години, 
е, че разглеждаше влиянието 
на едни писатели върху други 
като пряко въздействие и из-
общо тръгваше единствено от 
идеята за влиянията. А всъщ-
ност често пъти няма никакви 
влияния. Просто има някаква да-
деност. И хората реагират на 
тази даденост по различен на-
чин. В този смисъл нашите тър-
сения са свободни, но в същото 
време и предопределени”. 

Големият драматург е изклю-
чително прав, тъй като много 
често сходствата между ня-
колко съвременни автора се 
дължи на спецификата на духа 
на времето, в което те живе-
ят, на неговата неповтори-
мост, проблематика, търсения, 
открития, идеали и заблуди. В 

такъв смисъл Бекет, Йонеско 
и Пинтър разкриват душевно-
то разочарование и покруса на 
западноевропейското общество 
след Втората световна война 
и настъпващата алиенация и 
повсеместно лицемерие в бур-
жоазното общество, но всеки 
реагира и намира свой начин на 
изразяване, свои художествени 
похвати и театрални прийоми 
в зависимост от вътрешния си 
мир, житейски опит и култура 
и не на последно място, разби-
ра се, от своята националност. 
Фактът, че Бекет е ирландец, 
пишещ на френски и английски, 
че Йонеско е със смесен румъ-
но-френски произход, пишещ на 
френски, а Пинтър – британски 
евреин - никак не е за подценя-
ваме и омаловажаване, защото 
те обективно плащат дан и на 
традициите на националните 
си корени и култури.

Ето как вижда своя знаме-
нит съвременник 

Самюъл Бекет

ироничният и ексцентричен 
негов събрат по перо и твор-
чески инвенции Йожен Йонеско:

„Бекет не страда от соци-
ални или политически причини, 
а по екзистенциални, заради си-
туацията, в която е поставен 

днешният човек. Една по-благо-
приятна обществена ситуация 
би посмекчила злото в света, 
а обратното го активизира. Но 
доколкото знам, нито една ре-
волюция не успя и няма да успее 
да реши проблема за човешкото 
съществуване...”  

И както виждаме: нито Бе-
кет, нито другите големи писа-
тели и художници, като Франц 
Кафка, Марсел Пруст, Фьодор 
Достоевски, Уилям Фокнър, а и 
още мнозина други, не могат да 
бъдат разбрани, ако игнорира-
ме проблема за религията, кой-
то ги бе ангажирал и който не 
би могло да се разглежда като 
нещо чуждо и абстрактно...

Цялото творчество на Бе-
кет представя бунта на човека 
срещу Божественото...”. 

За разлика от присмехулния 
Йонеско, Бекет съчувства на 
своите герои и е съпричастен 
на тяхната житейска съдба. 
Той не само ги представя без-
страстно и дистанцирайки се 
от тях, както ексцентричния 
румънец, но искрено и сърдечно 
се вълнува от техните страда-
ния, мъки и разочарования. Може 
би и затова най-често негови-
те персонажи са хора от подзе-
мието, от ъндърграунда: скит-
ници, клошари, просяци, бедни 
амбулантни търговци, сирот-

Стоян Георгиев
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ници и безпътници по безконеч-
ната магистрала на Нищото... 
Бекет е крайно човечен автор, 
но и безкрайно смел и реалис-
тичен в отразяване безсмисли-
ето и празнотата на битието. 
Неслучайно той пише често за 
Нищото, като го опредметява, 
оживява и разгадава. Спасение 
от него няма според гениалния 
ирландец, освен може би в Смър-
тта, зловещата му квинте-
сенция. Нито идеологии, нито 
религии, нито социални учения 
могат да помогнат на човека 
да се освободи от наивността 
си по отношение пустотата на 
живота. 

„В очакване на Годо” (1952 
г.) е безспорният шедьовър на 
Бекет, неговата най-предста-
вителна творба, образно казано 
неговата визитна картичка. И 
това е така, защото в тази не-
вероятна творба са се събрали 
всички търсения, теми и разми-
сли, които са изпълвали винаги 
духа на автора и са го разпъ-
вали със своите противоречия, 
загадъчност и нерешимост.

Абсурдът у Бекет започва 
още със самата обстановка в 
пиесите му и техните декори. 
Всичко у него е символично и 
алегорично. Той вплита в те-
кста си алюзии от цялата кул-
турна история на човечество-
то и в това отношение прилича 
на своя велик съотечественик 
Джойс, който в своя „Одисей” 
прави абсолютно същото. Зем-
ното съществуване само по 
себе си е абсурдно – това ни 
внушава драматургът Бекет. 

И на човек не му остава нищо 
друго, освен да си тегли въже-
то, както клошарите Естрагон 
и Владимир в пиесата. 

В „Краят на играта” (1957 
г.) Бекет използва един тих и 
монотонен диалог между уми-
ращия богаташ Хам и неговия 
неизменен слуга Клов, чиято не-
приязън и омраза ги е свързала 
толкова дълбоко един към друг, 
че само смъртта е в състоя-
ние да прекрати тази жестока 
агония на власт и подчинение.
„Последната лента на Крап” 
(1958 г.) е едно друго, също 
доста известно, творение на 
неспокойния ирландец. Старе-
цът Крап цял живот е записвал 
на магнетофонна лента свои-
те преживявания и сега – пред 
прага на смъртта – иска отно-
во да потъне в спомените си. 
Предизвикателството на Бекет 
тук е неговия възглед, че само 
нашата земна кончина може да 

ни освести да ни измъкне от 
неизменната и прилепчива наив-
ност, в която изкарваме цялото 
си битие. Наивността е в осно-
вата на създадените нравстве-
ни ценности, както и на земно-
то щастие. Когато човек има 
смелостта да погледне своята 
екзистенция, жалкото си съ-
ществуване в самата й оголе-
на същност, той разбира, че е 
като една сламчица, повлечена 
от океана на съдбата, от която 
нищо не зависи. 

Едноактната пиеса „Жарава 
под пепел” поставя острия въ-
прос за будната съвест в едно 
все по-глобализиращо се, все 
по-комерсиализиращо се и апо-
калиптично отчуждаващо се 
общество. Онзи, който в та-
къв един земен ад си позволява 
лукса да притежава нравствени 
ценности и божествена искра в 
душата си е обречен на самота, 
изолация и неглижиране от со-

Бекет
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циума. Динамичният, лишен от 
всякакви скрупули свят, никому 
няма да остави възможността 
да бъде истински човек. 

В „Щастливи дни” (1961 г.) 
Бекет подхваща изконната 
тема за „вродения оптимизъм”, 
който някога блестящо беше 
осмял хапливият и ироничен Вол-
тер в своя прословут „Кандид”. 
Тук Бекет чрез темата за вро-
дения оптимизъм се опитва не 
да обнадежди и насърчи своите 
плитокумни герои, а да обезси-
ли и разобличи и този последен 
бастион на баналността, тол-
кова неистово рекламиран днес 
и от розовите билбордове, и от 
блудкавите филмчета с happy 
end, и от невъобразимата ква-
зипсихологична теория за пози-
тивното мислене.

„Играта” (1963 г.) е една 
новаторска пиеса, един нео-
спорим драматургичен експери-
мент. Действието се развива 
в отвъдното, след смъртта на 
мъжа, неговата съпруга и лю-
бовницата му. Те са в отделни 
урни и си спомнят земния си жи-
вот. Трите монолога са сами за 
себе си и диалог в традицион-
ното значение на тази дума 
няма. Зрителят е провокиран и 
шокиран едновременно. Дейст-
ващите лица са деперсонифици-
рани, както в повечето творби 
на Бекет. Подали главите си от 
урните, разделени един от друг 
чрез смъртта, те могат да из-
повядват своите прегрешения и 
страсти единствено пред сами-
те себе си.  

Те се разминават и не се по-

знават дори, когато са в близки 
любовни отношения помежду си. 
Те не могат да се „видят”. „Ще 
бъда ли някога видян?!” – възкли-
ква три пъти мъжът в пиесата. 
Отчуждението е завладяло све-
та и го е потопило в безнадежд-
ния хаос на Нищото и пустота-
та. Това е печалният извод на 
драматурга.

Йожен Йонеско 

действително може да се 
смята за родоначалник на Теа-
търа на абсурда, който, както 
вече споменах, води своето ле-
тоброене от дебюта на „Плеши-
вата певица” през 1950 г. Той 
всъщност е първият, превърнал 
„безсмислието в композиционен 
принцип” . 

Той също борави с митоло-
геми и съотнасяния към ми-
налото, но неговият абсурд е 
по-тясно свързан с философия-
та на екзистенциализма. Нейни 
постулати, особено на Сартр, 
ние срещаме в репликите на 
всичките му герои. 

Декорът у него винаги е ре-
алистичен и сред този декор се 
случват най-странните и на-
лудничави неща, събития и случ-
ки.

Йонеско умело провокира ло-
гично настроения зрител, оч-
акващ нещо познато, взаим-
носвързано и пропито от дълбок 
смисъл. Уви, присмехулният екс-
периментатор му поднася без-
смислие, което е неразгадемо 
по принцип, необяснимо и без-
крайно пусто. Това е нещо по-

вече от шок, това е земетръс 
в ценностната система, в ум-
ствените нагласи, в цялостния 
мироглед на човека. И най-инте-
ресното е, че Йонеско вплита 
абсурда в съвсем тривиални и 
на пръв поглед ежедневни ситу-
ации и декори.

Ето например какво казва 
мистър Смит на своята съпру-
га мисис Смит за починалото 
бебе Боби в „Плешивата певи-
ца” (1949 г.), с подзаглавие „ан-
типиеса”, за чиято кончина са 
прочели в сутрешния вестник: 
„Нейните черти са правилни, а 
не може да се каже, че тя е хуба-
ва. Тя е прекалено висока и пре-
комерно дебела. Нейните черти 
са неправилни, но не може да се 
каже, че тя е твърде хубава. Тя  
е съвсем малка и слабичка”. 

Лъжесилогизмът, характерен 
за френския фарс и Молиерова-
та комедия, тук е в служба на 
абсурдността, доведена до та-
кава крайност, че обхваща це-
лия сценичен космос на пиеса-
та. Баналността е верига от 
необозрими случайности и вся-
ко антиномно твърдение в раз-
говора на двамата възрастни 
съпрузи може да бъде истина и 
обратно. Героите се движат на 
ръба на колебанието, несигур-
ността и абсурда, сякаш в чо-
вешкия свят няма нищо трайно. 

Ето какво казва мистър Мар-
тин на госпожа Мартин: „Кол-
ко непонятно, странно, особе-
но! Тогава, мадам, ние живеем 
в една и съща стая и спим в 
едно и също легло. Мила госпо-
жо! Тогава не е изключено да 

DE FACTO DE FACTO 
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сме се срещнали в леглото!”  
Необясними са всички случайни 
обстоятелства, които са дове-
ли до нещо толкова обикновено 
и банално като съпружеската 
двойка. 

Глупавите, тривиални твър-
дения и словесни еквилибрис-
тики ни навеждат на мисълта, 
че всички хора на тоя свят са 
луди и че съвместният им жи-
вот не е нищо повече от една 
безобразна безсмислица и жалък 
фарс. По отношение странните 
съвпадения и случайности, Йо-
неско плаща своя дан към Йон 
Лука Караджале, бащата на на-
ционалния румънски театър и 
автор на шедьоврите „Загубе-
ното писмо” и „Една бурна нощ”.

Абсурдната драматургия, 
както вече отбелязахме, въз-
никва като организирана „шко-
ла” едва след Втората светов-
на война, защото тя е драма-
тургия преди всичко от „соци-
ално-етически характер”, кри-
тично настроена към средната 
класа в Западна Европа, която 
прекарва своя еснафски живот 
сред цъфтежа на безсмислието, 
глупостта и ефимерната со-
циална „сигурност”. Днешното 
състояние на това общество, 
стигнало до задънена улица в 
своята бездуховност, ярко раз-
крива проницателността, как-
то и страховете на майстори-
те от Театъра на абсурда.

В „Якоб или послушанието”, 
авторът се подиграва с ин-
стинкта за продължаване на 
рода, който уж бил „външният 
изрив на натровения от този 

инстинкт човешки организъм”. 
В „Бъдещето е в яйцата”, която 
е тематично свързана с предхо-
данта пиеса, Якоб и Роберта 
снасят яйца в домашния полог. 
Отначало Якоб не харесва Ро-
берта Първа с двата носа, а си 
пода по Роберта Втора с три-
те носа, за която се жени и коя-
то му ражда потомство.

Дядо Якоб възкликва в края 
на пиесата: „Както бе и по мое 
време, така е и сега: бъдещето 
е в яйцата!” 

За Йонеско родовата при-
надлежност на човека е блъф и 
гавра с неговата самоличност, 
твърде тясна и измамна за не-
говата изконна свобода.

Най-странното при Йонеско 
е, че той увещава зрителя по-
средством своите персонажи 
и ситуации, че баналността и 
безсмислието на абсурда по ни-
какъв начин не могат да бъдат 
избегнати и преодолени. Всеки 

опит това да се направи, ни 
води към още по-голяма обърка-
ност, безизходица и отчаяние. 
Не бива, осъзнали една измама 
и илюзия, да налитаме в обятия-
та на друга, не по-малка от нея. 

В „Жертви на дълга” драма-
тургът подлага на жесток сар-
казъм и унищожителен присмех 
понятието „дълг”, възползвайки 
се от метода на психонализа-
та. Мисля, че разбирам – каз-
ва той – например „Жертви на 
дълга или другите свои пиеси 
много по-добре от критиците, 
но когато ги писах и известно 
време след това на определено 
ниво на разбиране те не ми бяха 
напълно ясни”. 

В „Урокът” (1951 г.) учите-
лят убива за един ден 40 ученич-
ки съвсем безнаказано, под при-
критието на своята прислужни-
ца. Това е една от алюзиите за 
нацизма, които пронизват някои 
от пиесите на Йонеско. Добро-
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душната глупост, проявена от 
прислужницата, като защита 
от душевните противоречия и 
катаклизми, е също така без-
смислена и нелепа. Тя дори е 
пагубна, защото от нея се въз-
ползват извратени и амбици-
озни престъпници, които не се 
спират пред нищо, за задоволят 
мегаломанските си идеи, сеейки 
разруха и смърт.

Проблемите, поставени в 
тая пиеса, са един подстъп и 
отправна писта за по-късната 
пиеса на Пинтър „Пепел върху 
пепел” с подобна тематика и 
трактовка на проблема за фа-
шизма.

„Амеде или как да се отър-
вем от него” доказва, според 
Йонеско, че ако нещо свързва 
двама души помежду им дълги 
години, то това не е нищо дру-
го освен трупът на греховете 
им и страха от възмездието за 
тях. Вечно растящият тяло на 
убития пред 15 години любов-
ник Амеде, постоянно поставя 
двамата съпрузи, дотегнали си 
до смърт, да се опитват да го 
скрият, като така отношения-
та им стават все по-здрави и 
вековечни.

„Столовете” (1952 г.) е може 
би една от най-абсурдните пи-
еси на Йонеско. В нея двама 
старци са поканили гости у 
дома си, които настаняват на 
множество столове, за да се 
самоубият пред този „остатък 
на хуманността”.  Ораторът, 
длъжен да оповести мисията на 
Стареца след смъртта му, се 
оказва глухоням. На столовете 

на сцената, естествено, няма 
никой, освен въображаемата за 
съпрузите избрана публика.

В пиесата абсурдът се крие 
в самото безсмислие и пусто-
та на живота, който сякаш е 
на сцената и всички хора, като 
немите столове, на които уж 
седят, го гледат с удивление и 
ужас. Зад зейналата врата над-
зърта „черното Нищо”, „осмис-
леният живот” се оказва само 
едно неразбираемо и безсмис-
лено словосъчетание на глухо-
немия, а човечеството продъл-
жава своите ежедневни суетни, 
своя смях и нелепости дори след 
смъртта на двамата старци. 

Столовете остават, само 
публиката се мени. Умирайки, 
хората „завещават” тия празни 
столове, където ще се наста-
нят идващите след тях поко-
ления. Верните съпрузи – Ста-
рецът и Старицата – нямат 
място в новия, глобалистичен 
свят и се самоубиват заедно. 
Те много наподобяват Филемон 
и Бавкида. Неслучайно жената 
е наречена Семирамида, което 
в превод от акадски означава: 
„гълъбица”. Тя е всичко за своя 
грохнал съпруг. Въпреки множе-
ството неудачи и страдания, 
тях двамата ги свързва силна и 
всеотдайна любов.

Глухонемият Оратор е алю-
зия за празнотата на живота, 
който само може да се сбогува, 
като всеки обикновен човек със 
своето битие. Цялата шумо-
тевица и безлюдните столове 
също са символ на тази пусто-
та и безсмислие на битието 

или както вярно го бе определил 
Шекспир: „Врява и безумство на 
луд човек!”

„Самоубийството е един-
ственият смислен и свободен 
акт, който човек може да извър-
ши след като се прости с всич-
ки житейски илюзии”. 

Пиесата на Йонеско „Импро-
визация в Алма или хамелеонът 
на пастира” (1956 г.) в дейст-
вителност е един задочен спор 
с „Малкия органон на театъра” 
на Брехт. Главен герой е самият 
Йонеско, който е поучаван от 
тримата Бартоломеувци, които 
искат да го научат как да пише 
пиесите си занапред. Те са ми-
нистри и доктори по театроло-
гия, костюмология, декорология, 
драмология и т.н. Тук авторът 
воюва не с правото на творе-
ца да бъде коректив и съдник на 
обществото от сцената, а да 
се занимава единствено с „то-
талното безсмислие” в света. 

В „Носорог” (1959 г.) абсур-
дът вече е навлязъл в ежедневи-
ето под формата на стада раз-
беснели се човеконенавистни 
носорози. Постепенното завла-
дяване на съзнанието на ма-
сите от носорозите и превръ-
щането на всички в носорози 
е напомняне както за нацизма, 
така и за новия консуматорски 
тип глобалистичен човек. Дра-
матургът разрешава един нрав-
ствено-политически проблем, 
проблема за фашизирането на 
обществото, който е подложен 
на небивал сарказъм и справед-
лива критика. Главният герой 
Беранже остава самотен сред 
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тълпата освирепели живот-
ни, които искат да унищожат 
всичко, което не им се подчи-
ни или е различно от тях. Той 
се страхува да не се превърне 
в животно, защото е всъщност 
единственият естествен човек 
в творбата, без предразсъдъци, 
догми и преструвки. „Животът 
е сън” – тази негова реплика 
несъмнено ни отнася към ед-
ноименната драма на Калдерон 
де ла Барка. По принцип съот-
насянията у Йонеско са дос-
та често явление, само че са 
ловко поднесени и завоалирани. 
„Не мога да свикна със себе си. 
– признава Беранже. – Не знам 
дали съм аз.”  Тази лабилност по 
отношение на самоидентефика-
цията на героя е плод както на 
философията на екзистенциали-
зма, така и на факта, че той е 
обграден единствено от фалши-
ви хора, хора-марионетки, скри-
ти зад маски. 

Жан много харесва превръ-
щането на г-н Вол в носорг. Той 
самият преживява тази мета-
морфоза пред очите на смаяния 
си приятел Беранже. Изпълнен с 
омраза към хората и презрение 
към тях, новият „носорог” се 
втурва към стадото, изпълнило 
парижките улици. Не напомня ли 
това превращение традиция-
та на италианската драма от 
ХVІІІ век, както и на „Пре-
ображението” на Кафка? И не 
е ли комедията на Станислав 
Стратиев „Мамут” далечен от-
глас от „Носорг” на Йонеско? 

Във „Въздушният пешеходец” 
(1962 г.) главният герой успява 

да полети над света, за да се 
ужаси от жестоките опусто-
шения, нанесени на земята по 
всяка нейна точка от безкрай-
ните войни и насилия между 
хората. Репликата на Втора-
та англичанка в началото на 
пиесата, че „осъзнаването на 
полезността може да бъде раз-
рушително” е една от основни-
те точки от веруюто на нашия 
прагматичен и хедонистичен 
свят, който за съжаление става 
все по-страшен и непредсказу-
ем. А като опозиция на матери-
алистичното мислене, задуши-
ло планетата ни, е констата-
цията на Беранже: „Човек има 
голяма нужда да лети... Да не 
летиш е по-лошо, отколкото да 
гладуваш. Затова сме толкова 
нещастни, защото не летим... 
Който не може да лети, е наис-
тина инвалид”. Ясно е, че тук 
става дума не за летене във 
физическия смисъл на думата, 
защото то е невъзможно още 
от времето на Дедал и Икар, а 
за полет на духа, за възвишени 
идеали и стремежи, за нравст-
вено усъвършенстване на чове-
ка. Не виждаме ли днес всеки 
ден хора, които контактуват 
повече в своя виртуален ком-
пютърен и телевизионен свят, 
отколкото между себе си. Не 
се ли късат човешките връзки, 
не се ли изкривяват съзнани-
ята, не се ли извращават ин-
стинктите чрез цъфтежа на 
технокрацията? И не ли много 
вярна притчата в Библията за 
горчивото дърво на познанието, 
заради което Бог изпъдил Адам 

и Ева от рая? Въздушното пе-
шеходство е хвърлена ръкавица 
към бездушието на машините 
и тяхното ужасяващо всемогъ-
щество. 

В „Кралят умира” (1962 г.) е 
цялата философия на Сартр за 
екзистенциализма. Тук Кралят 
е поставен в граничната си-
туация на смъртта, в която с 
невероятен реализъм изплуват 
целият абсурд и безсмисленост 
на човешкото битие. Неговите 
думи „Ще умра, когато поискам, 
аз съм Кралят, аз решавам” са 
не само алогични, но и фарсо-
во жалки. Абсурдът се удвоява 
в края на пиесата, когато пър-
во изчезва декорът, а после ак-
тьорите, като цялата смъртна 
агония на Краля се оказва една 
излишна и безсмислена сумато-
ха. Това много напомня за края 
на новелата на Лев Толстой 
„Смъртта на Иван Илич”, кога-
то героят разбира, че в дейст-
вителност смърт няма.

„В тази своя пиеса Йонеско 
застъпва недвусмислено една 
солипсическа теза, според коя-
то въображението обвързва чо-
века към вещите, а не вещите 
го обвързват сами по себе си. 
Опознал ги докрай, в цялата 
им същност, той ги превръща 
в съставка на собственото си 
съзнание. Това най-ясно пролича-
ва в края на творбата.

Абсурдът у Харолд Пинтър е 
така да се каже по-реалистичен 
и в този смисъл той е в тради-
циите на английската литера-
тура. Неговите герои живеят в 
абсурдни отношения помежду си 
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и постоянно се борят за запаз-
ване на собствената си тери-
тория. Той много се различава 
в това отношение от Бекет и 
Йонеско, при които нещата са 
по-оголени и схематични. У Пин-
тър всичко е скрито, завоалира-
но и неясно. Думите нe казват 
нищо.

Основният Пинтъров похват 
е „умелото прикриване на следи-
те”. Авторът „хвърля съмнение” 
върху всичко, което се разигра-
ва на сцената, нарочно не обяс-
нява подбудите за постъпките 
на персонажите, а техните 
реплики често не са свързани 
със ситуацията; споменават се 
незначителни факти, после се 
подхвърлят думи, които напълно 
ги опровергават. По този начин 
драматургът изгражда едно ця-
лостно чувство за обърканост 
и несигурност. Зрителят оста-
ва с впечатление, че героите 
не знаят какво правят, сякаш 
са загубили волята си, че са 
станали марионетки, движени 
от някакви неизвестни вътреш-
ни или външни сили. А в същото 
време действията и езикът на 
персонажите са взети от все-
кидневния бит и поразяват със 
своята конкретност и естест-
веност. Това съчетаване на ре-
алистичното със загадъчното 
определя спецификата на пин-
търовите пиеси.

Абсурдът у 

Пинтър 

се крие преди всичко в думи-
те. Абсурдно е хората да общу-

ват с думи, без да могат да си 
кажат нищо и да скрият всич-
ко. Тук функцията на измамата 
е фундаментална. Самоизмама-
та и измамата са най-яркият 
пинтъров абсурд, негово нео-
споримо откритие.

Докато у Бекет и Йонеско 
обаче абсурдът идва отвън, от 
безсмислените действия и си-
туации, от напълно алогичните 
сцени с тичащи по градските 
улици носорози или пък налудни-
чавите диалози между очаяни-
те скитници          Естрагон 
и Владимир, очакващи митич-
ния и вечно неидващ господин 
Годо, то при Пинтър ние се 
сблъскваме с нещо поразител-
но странно и оригинално като 
драматургия. Абсурдът в него-
вите пиеси е втъкан в самото 
действие, в самите персонажи, 
които изглеждат естествени и 
реални, но всъщност живеят в 
един постоянен абсурд, какъв-
то е самият живот. Безсмис-
лието и алогичността просто 
бликат от всичките му изцяло 
земни и нормални на пръв по-
глед герои. Под баналните и 
тривиални, ежедневни и скучни 
разговори тлее абсурдът и над-
нича неочаквано както Тартюф 
изпод масата в дома на Оргон, 
докато последният разговаря с 
очарователната си съпруга Ел-
мира.

В пиесите на Пинтър всич-
ко е банално – и ситуациите, и 
сцените, и езикът, и персона-
жите, които сякаш са излезли 
току-що от магазина, преско-
чили са от улицата на сцената 

или пък са толкова подобни на 
нашите съседи, та ние чак се 
учудваме защо изобщо тия хора 
са в театъра. Никаква парад-
ност, приповдигнатост, стран-
ност или необичайност, и всъщ-
ност леден ужас те обзема от 
бездните, зеещи между тях, 
от алогичните им неконтаку-
ващи диалози, от мимикрията, 
от игрите им на криеница, от 
завоалираните им лъжи и лице-
мерие. Необичайното избликва 
пред очите ни, най-неочаквано 
и шокиращо за нас от съвсем 
обикновени, семпли и банални 
картини, взети сякаш от самия 
живот и пренесени зад завеса-
та, която се вдига не толкова 
да ни въведе в един нереален и 
чуден свят, а в нашето до бол-
ка познато ежедневие, което, 
пресътворено от майсторско-
то перо на Пинтър, се оказва 
толкова непознато и абсурдно, 
че ние не можем да повярва-
ме на очите си. За разлика от 
него необичайното у Бекет и 
Йонеско е сякаш „пришито” към 
баналното и изглежда повече 
като кръпка, отколкото като 
еднаква материя с него. То не е 
органично споено и единосъщно 
с него. В тази разлика се ут-
върждава и невероятното май-
сторство, и оригиналния принос 
на английския драматург към 
Театъра на абсурда и към дра-
матургичната техника изобщо.

Друга много съществена осо-
беност на Пинтъровата драма-
тургия, която рязко я различава 
от тази на двамата му велики 
предшественици е фактът, че 
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въпреки раждането на абсурда 
от тривиалното и баналното 
ежедневие на персонажите му, 
той съвсем не е толкова нео-
чакван за зрителя, както може 
да ни се стори на пръв поглед. 
В действителност през цялото 
време на спектакъла, докато 
действието обикновено мудно 
и бавно се развива пред очите 
му, той подсъзнателно се под-
готвя за развръзката, защото 
в пиесите авторът обикновено 
подхвърля ловки уловки, неслу-
чайни фрази и действия, които 
са невидимите, но много осе-
зателни за съзнанието жалони, 
подготвящи го за изненадваща-
та поанта – неочаквана и инту-
итивно отгатната, известна и 
неизвестна едновременно.

Може би една от най-съ-
ществените разлики между Бе-
кет и Йонеско от една страна 
и Пинтър - от друга, са геро-
ите им. Докато в драмите на 
първите двама персонажите 
най-често са деперсонифицира-
ни, а имената им са взаимоза-
меняеми и са само отличителни 
знаци на символи или алегории, 
то при Пинтър този елемент 
напълно отсъства. Неговите 
персонажи са живи хора, с от-
личителни черти, психология, 
със своя физиономия и здраво 
свързани със своята социална 
среда. Здравата реалистична 
традиция, характерна за ан-
глийската литература, ярко се 
е проявила и в творчеството 
на този най-голям драматург 
на Острова през втората по-
ловина на ХХ век. Докато при 

Йонеско срещаме герои-марио-
нетки, а у Бекет – символи, то 
при Пинтър те са винаги пси-
хологически уплътнени и близки 
до битието.

Подобно на Брехт, и Пин-
тър много явно и съзнателно 
политизира своя театър, за 
да достигне в последните си 
пиеси до преки и недвусмисле-
ни политически послания. Из-
вестно е, че той е бил силно 
ангажирана политически и со-
циално личност, смел и непре-
клонен към световните войни, 
тероризъм, агресия, робство и 
колониализъм. Даже речта му 
при връчването на Нобеловата 
му награда от Шведската каде-
мия на науките ще се запомни 
и с това, че в нея той яростно 
осъжда американската агресия 
в Ирак и навсякъде по света, 
както и подкрепата, предоста-
вена на американските агресо-
ри от лейбъристкото английско 

правителство на Тони Блеър. 
Известно е също така, че Пин-
тър е участвал в комитет за 
спасяването на арестувания 
от Хагския трибунал Слободан 
Милошевич. Всеки Пинтъров 
герой има свой социален жи-
вот и среда, без които той е 
немислим и невъзможен, точно 
обратното на Бекетовите и 
Йонескови персонажи. Знае се, 
че и Бекет, и Йонеско са били 
чужди на политическата тема 
и на социалните въпроси. Те са 
се вълнували повече от тран-
сцендентното и метафизично-
то, отколкото от конкретното 
и политическото. Една същест-
вена разлика между тия трима 
велики творци.

За Брехт Йонеско казва 
следното: „Не обичам Брехт, 
защото е дидактичен, идеоло-
гизиран. Не бих казал, че като 
драматург е примитивен, но е 
първичен. Не е семпъл, но не е 

Пинтър
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и достатъчно дълбок. Той не 
предлага теми за размисъл, а 
отразява, илюстрира една идео-
логия: не ме учи на нищо, а само 
повтаря едно и също. От друга 
страна брехтовите персонажи 
са само социални типове, при 
това доста плоски – имат само 
две измерения, липсва им мета-
физичност. Самият Брехт из-
общо не е цялостен, истински 
човек, а просто един палячо!... 
Но у нас, хората, има и един 
надсоциален аспект и тъкмо 
той ни дава свободата да се 
противопоставим на социал-
ния... както и да е, брехтовите 
герои са осакатени, защото ав-
торът ги е лишил от вътреш-
ната им свобода, от дълбочина-
та им. Те са просто кухи и фал-
шиви... Няма истински театър, 
който да не ни открива някаква 
тайна, както няма и истинско 
изкуство без метафизика...” 
(„Le Figaro LittІraire”, 12 март 
1971 г.) Позволих си този по-дъ-
лъг цитат от Йонеско, за да се 
види фундаменталната разлика 
между Брехтовия тетър и  Те-
атъра на абсурда. Но за чест 
на Пинтър трябва да се отбе-
лежи, че той съумява да надско-
чи едностранчивостта като на 
Йонеско, така и на Брехт и да 
създаде своите социални пер-
сонажи, като втъкава метафи-
зичните им страхове и усети 
толкова умело и органично, че 
е необходимо да признаем не-
говото безспорно новаторство 
и безпогрешен драматургичен 
нюх в изграждането на поста-
новките му.

Пиесите на Пинтър, както 
вече споменах, са далеч от 
всяка метафизика и са по-ско-
ро психологични и реалистични, 
отколкото символични. Докато 
той работи и твори в Англия, 
следвайки нейната литера-
турна традиция, то Бекет и 
Йонеско живеят във Франция, 
пишат на френски и са под вли-
яние на философията на екзис-
тенциализма. Макар Йонеско да 
не признава и да отрича Сартр, 
неговата философия изразява 
онова, което витае като основ-
на идея във въздуха на Европа 
по време на Втората световна 
война и след нея.

Бекет и Йонеско са автори 
в други национални традиции, 
които несъмнено оказват вли-
яние върху спецификата и ори-
гиналната физиономия на тех-
ните пиеси. Бекет е ирландец 
и безусловно е наследил дос-
та от магическата ирландска 
традиция. Нека си припомним 
само Суифт и неговия Гъливър, 
„Портретът на Дориан Грей” 
на Оскар Уайлд, а по-късно и 
„Одисей” на Джойс, с когото 
той общува и който несъмнено 
оказва силно влияние върху своя 
съотечественик.

За разлика от Бекет и Йо-
неско, у Пинтър няма боготър-
сачество и метафизичните 
тайни на битието изобщо не 
се засягат. Има само тук и 
сега, само стая с няколко раз-
говарящи за блудкави теми пер-
сонажи и същевременно, както 
в пиесата „Стаята” започваме 
да разбираме, че означенията 

горе и долу в жилищния вход не 
се отнасят само до житейска-
та конкретика, а символизират, 
разбира се съвсем завоалира-
но, за зрителя, подсъзнанието 
и паметта на героинята Роуз, 
нейното травмирало я минало, 
неясно бъдеще, както и неси-
гурното й, вечно клатушкащо 
се, като лодка, настояще.

В отличие от своите пред-
шественици, Пинтър освен дра-
матург е и актьор, и сценарист, 
и режисьор. Той се е отдал из-
цяло на театъра, подобно вели-
ките Шекспир и Молиер, за кои-
то сцената не е било просто 
място за постановки на тек-
стовете им, а съдба, живот и 
неизбежна участ, горене и въз-
торг. Между впрочем същата 
участ са споделяли и антични-
те бащи на трагедията Есхил 
и Софокъл, като са аранжирали 
декорите, уреждали са хорови-
те партии, както и машините 
за слизането на боговете пред 
смаяния древен грък. Всъщност 
Пинтър извървява пътя си от 
актьорската гримьорна през 
режисьорския пулт до писане-
то на пиеси. Да не забравяме 
и филмите, създадени по негови 
сценарии: „Последният магнат” 
(1976), „Жената на френския 
лейтенант” (1981), „Удобни не-
познати” (1990), „Процесът” 
(1993). 

Интересно е отношението 
към езика у Бекет, Йонеско и 
Пинтър. Докато при първите 
двама езикът е странен и аб-
сурден, понякога пронизан от 
неочаквани символи и тран-
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сендентни ракурси, както е в 
случая с „В очакване на Годо”, 
където едно от тълкуванията 
на тайнствения г-н Годо е, че 
той е алюзия за Бог (от англ. 
God - Бог), когото човек на-
празно очаква на земята и ни-
кога няма да срещне.  Подобно 
е и положението с Йонеско, къ-
дето има натрупване на фра-
зи, които на пръв поглед сякаш 
нищо не казват, а освен това 
понякога изнервят публиката. 
При двамата майстори на мо-
дерния театър езикът е ключ 
и квинтесенция на абсурда. Не 
така стоят нещата с Пинтър, 
обаче, който използва съвсем 
банален и тривиален език, ся-
каш изобщо не е работил върху 
него. Героите му са потънали 
в семпла, битова обстановка 
и на пръв поглед не може да 
се очаква нищо интересно да 
се случи, когато постепенно 
зрителят е обхванат от нео-
бяснимо напрежение, което го 
овладява неусетно, но неумо-
лимо. Подсъзнателно той усе-
ща, че има нещо друго, което 
се случва зад паравана на сце-
ната. Финалът обикновено е 
изненадващ на сюжетно ниво, 
но на психологическо зрите-
лят вече е подготвен за него. 
Най-ясно това може да се види 
в „Завръщане у дома”, когато 
никой не очаква, че Рут ще ос-
тане като проститутка при 
братята на мъжа си. Езикът 
при Пинтър играе ролята на 
димна завеса, зад която герои-
те се крият, за да постигнат 
своите цели, като умело мани-

пулират и мамят останалите. 
Езикът е обикновен, но скрива 
загадката на абсурда.

Йонеско, Бекет и Пинтър 
са интуитивни автори. Герои-
те действат сами пред очите 
им, а те само записват това, 
което наблюдават. И все пак 
при Пинтър виждаме известна 
предварителна подготовка, как-
то например в случая с „Нещо 
като Аляска”, основана изцяло 
върху книгата на д-р Оливър 
Сакс „Събуждания”. Авторът 
се е постарал да се запознае 
с медицинските открития и из-
следвания в областта на сън-
ната болест, от която страда 
главната му героиня Дебора. 
Разбира се, не в такава мани-
акална крайност като френски-
те романисти Флобер и Зола. 
Подобен елемент се среща и 
в пиесата „Джуджетата”, къ-
дето пък налудничавите образи 
на отчаяния и депресиран Лен 
сякаш са излезли изпод перото 
на закорявал наркоман. Пинтър 
е известен с перфекционизма 
както към езика и паузите в 
пиесите си, така и към детай-
лите на интериора и обектив-
ната истина, дотолкова, докол-
кото тя може да му послужи в 
разкриването на забуления зад 
нея абсурд на света.

Темата за паметта и ней-
ната ненадеждност е харак-
терна и за тримата големи 
драматурзи от Театъра на 
абсурда. Нека си припомним 
само „Плешивата певица” и 
„Въздушният пешеходец” на 
Йонеско, „В очакване на Годо” 

и „Последната лента на Крап” 
на Бекет, „Стари времена” и 
„Пепел върху пепел” на Пинтър. 
Докато у Бекет паметта из-
общо не съществува, както е 
за Владимир и Поцо, които на 
следващия ден нито помнят с 
кого са били вчера, нито къде 
са били, нито имат усещане за 
утрешния ден, при Йонеско тя 
е пронизана с невероятен аб-
сурд, както г-н Мартин и г-жа 
Мартин изобщо не помнят, че 
са съпрузи и накрая по едни ло-
гични съвпадения „откриват”, 
че са съпрузи. Подобно но тях 
г-н Смит и г-жа Смит описват 
хора и събития по абсолютно 
противоположен начин. Каза-
ното преди малко в следващия 
миг минава в своята крайност. 
Имаме чувството, че пред 
нас не са хора, а марионетки. 
В това отношение Пинтър е 
коренно различен от своите 
големи учители. За него па-
метта съществува, но е дос-
та несигурна, поради своята 
субективност, тъй като всеки 
човек възприема нещата в жи-
вота от своя гледна точка, в 
съответствие с ценностната 
си система, интелект, впечат-
лителност, желания и увлече-
ния. Нещо повече – с паметта 
може да се спекулира, като се 
манипулират останалите за 
постигането на определени 
цели и позиции. Миналото при 
английския драматург се оказ-
ва неустановено и постоянно 
променливо в зависимост от 
ситуацията, в която са изпад-
нали персонажите.
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БУРГТЕАТЪР И 
НЕГОВИТЕ АКТЬОРИ

Ивета Гонаус

АвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвААвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвА

Най-важният протагонист в 
мита Бургтеатър е актьорски-
ят му ансамбъл. Да е част от тази 
„митология” е мечта на много 
театрални актьори в немско-
езичното пространство. Да си 
актьор на Бург в професионал-
но отношение означава да пре-
минеш в страната на играещите 
със стъклени перли (Х. Хесе). В 
нито един друг немскоезичен 
театър концентрацията на та-
лантливи, виртуозни актьори 
не е толкова голяма, колкото в 
Бургтеатър. Разликата в качест-
вото на актьорските състави с 
другите виенски и австрийски 
театри е чувствителна. С това 
се обяснява нерядко срещания 
в театралните отзиви коментар: 
„... за съжаление режисьорът 
не разполага с актьорите на 
Бургтеатър...”. Актьорите на Бург 
са посрещани като звезди и ви-
наги могат да разчитат на почти 
безграничното обожание на ви-
енската публика. По-подходящи 
обекти за негодувание, освирк-
ване и бурно изразено възму-
щение винаги са били интендан-
тите и режисьорите на театъра. 
С високия социален статус на 
актьорите още от времето на 
монархията е свързана и т. нар. 
забрана за завесата, един непи-
сан закон, който остава в сила 
почти 200 години. Според него 

пред завесата могат да се покла-
нят само дебютанти и гостуващи 
актьори, но не и членове на ан-
самбъла. За тях като „актьори на 
Негово величество” е било не-
допустимо да се покланят пред 
народа. Тази забрана отпада 
през 1983 г. Привилегированото 
положение на актьорите на Бург 
не спасява членовете на ансам-
бъла от еврейски произход от 
уволнения, преследвания и ар-
ести по времето на националсо-
циализма.

В момента съставът на 
Бургтеатър се състои от 31 ак-
триси и 45 актьори. За една или 
за няколко роли се канят госту-
ващи актьори, които внасят раз-
лични импулси, нюанси. Особено 
признание и чест е избирането 
за почетен член на ансамбъла. 
Това отличие съществува от 1922 
г. и е създадено за дългогодиш-
ни, особено заслужили изпълни-
тели. Числото на живите почетни 
членове не трябва да надхвърля 
една десета от целия състав. Все-
ки член от ансамбъла може да 
предлага за членство заслужили 
колеги. Предложението се от-
хвърля или приема от директора 
на театъра и от профсъюза на ху-
дожествения състав. Последна-
та дума има Министерството на 
културата. Почетните членове, 
тези най-важни протагонисти на 

мита Бург, напускат света, тръг-
ват към последния си дом с един 
архаичен, поетичен ритуал, пре-
пращащ към тотема, мистериите, 
стиховете на Бодлер и Калдерон. 
Ковчегът се полага на празнич-
ното стълбище във фоайето на 
театъра, след това с ковчега се 
обикаля веднъж сградата на 
Бургтеатър и процесията се от-
правя към Централното гроби-
ще. За последен път сакралното 
прощаване се състоя на 4-ти сеп-
тември миналата година, когато 
към своята последна обиколка 
на Бургтеатър се отправи Герт 
Фос (1941-2014) - един от най-ве-
ликите актьори не само в исто-
рията на Бург, но и на европей-
ския театър.

От успокояващата хомо-
генност на понятието ансамбъл 
на Бургтеатър оформям една 
субективна, променила се не-
еднократно през последните 
петнайсет години Hall of Fame 
на звездите от Бург. В обширна-
та галерия от „портрети на Бург” 
посетителят се е спрял само 
пред десетина, зад следващата 
(или зад предишната?) врата са 
други лица, други роли, други 
имена: Клаус Мария Брандауер, 
Кристиане фон Пьолниц, Игнац 
Кирхнер, Йохана Вокалек, Мар-
тин Шваб, Доротее Хартингер, 
Оливър Масучи...
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Дьорте Люсевски 

(р. 1966) е в ансамбъла на Бургтеатър едва от 2009 
г., немската актриса е огромна печалба за театъра. Тя 
е виртуозна в пресъздаването на амбивалентното, в 
интерпретацията на балансиращи по ръба на психи-
ческия, емоционалния срив персонажи. За прецизно-
то си, многопластово изпълнение на Бланш дьо Боа 
(„Трамвай Желание“ от Т. Уилямс, реж. Дитер Гизинг) 
Люсевски получи австрийската театрална награда 
„Нестрой” 2012 за водеща женска роля.

Кирстен Дене 

(р. 1943) е явление в немскоезичния и европей-
ския театър. Томас Бернхард увековечава името й с 
пиесата си „Ритер, Дене, Фос” (1986). Празнувалата 
през 2013 г. 70-годишен юбилей актриса е от почти 30 
години в ансамбъла на Бургтеатър. Незабравимата й 
интерпретация на Мадам от „Слугините” от Ж. Жьоне 
(премиера през 2000 г.) е не само ключ към енигма-
тичната пиеса, но и към цялата абсурдистка драма-
тургия.

АвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвААвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвА

Регина Фрич 

(р. 1964), която е на сцената на 
Бург от тридесет години, е новата но-
сителка на Пръстена на Алма Зайдлер 
– знак на най-значимата и достойна 
актриса в немскоезичния театър. 
Пръстенът е създаден по идея на ав-
стрийското правителство през 1978 г. 
и носителката му има задължението 
да посочи в завещанието си коя ще е 
следващата му носителка. Починалата 
през ноември миналата година Ане-
мари Дюрингер избра Фрич за своя 
наследница. Пръстенът носи името 
на известната актриса от Бургтеатър 
Алма Зайдлер (1899-1977).

ДЬОРТЕ  ЛЮСЕВСКИ 
като Пиа в „Погре-
бението“, проект на 
Томас Винтерберг, 
снимка: Георг Соулек

КИРСТЕН ДЕНЕ 
като Хелене Ал-

винг в „Призраци“ 
от Х. Ибсен,

реж. Давид Бьош, 
снимка: Райнхард 

Вернер

РЕГИНА ФРИЧ като Ивет в 
„Майка Кураж и нейните деца“ 
от Б. Брехт, реж. Давид Бьош, 

снимка: Георг Соулек
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Мария Хапел 

(р. 1962) е най-големият коме-
диен талант на сцената на Бургте-
атър. Наелектризира  публиката с 
един единствен жест или поглед.

АвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвААвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвА

Сара Виктория Фрик 

(р. 1982) – едва от шест години  в Бургтеатър, младата актри-
са показа изключителния си талант в пресъздаването на соци-
ално изолирани, обречени, физически и психически накърнени 
сценични образи: Бепи от „Щалерхоф”, Момичето от „Адам Гайст”, 
Саломе от „Талисманът”, Йохана Дарк от „Святата Йохана на кла-
ниците”... С невероятно богат и прецизен жестово-пластичен ди-
апазон тя постига експресивното, характерно за нея, съчетание 
на наивно-детското, момичешки- безпомощното с диаболичното, 
подмолното.           През последните петнайсет 

години в Бургтеатър при интер-
претацията на немалкия брой 
персонажи 
Михаел Мертенс 

(р. 1963) впечатлява с кон-
стантно във виртуозната си уни-
версалност актьорско присъст-
вие: грандиозен и в трагедията 
(Ричард II), и в комедията (Сели-
кур от „Паразитът”, сър Робърт 
Чилтърн от „Идеалният мъж”), 
като умопомрачения, забавен 
и тираничен Кант от „Имануел 
Кант”, като опитващия се чрез от-
чаяна (само)ирония да се откъсне 
от самотата и безнадеждността 
д-р Астров от „Вуйчо Ваньо”.

МАРИЯ ХАПЕЛ 
като Мейбъл 

Чилтърн в 
„Идеалният мъж“ 
от О. Уайлд, реж. 

Барбара Фрей, 
снимка: Райнхард 

Вернер

САРА ВИКТОРИЯ ФРИК като 
Клара в „Мария Магдалена“ от 

Ф. Хебел, реж. Михаел Талхаймер, 
снимка: Георг Соулек

МИХАЕЛ МЕРТЕНС като Ричард 
II в „Ричард II“ от У. Шекспир,

реж. Клаус Пайман, снимка: 
Райнхард Вернер
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АвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвААвСТРИйСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТвА

Йоханес Криш 

(р. 1966) е един от най интересните актьорски 
присъствия в Бург. Впечатляващ в изобразяването 
на примитива, в улавянето и сугестирането на ани-
малистичните енергии у своите протагонисти. Пър-
формансът му нерядко отключва у зрителя архаични 
страхове.

Петер Симоничек 

(р. 1946) е може би най-обожаваното от виенската 
публика „свещено чудовище” в Бургтеатър. От 2002 
г. до 2009 г. той изпълнява легендарната роля на 
Jedermann от едноименната пиеса на Хуго фон Хоф-
манстал на Залцбургския фестивал.

Николас Офцарек 

(р. 1971) владее сцената с всепоглъщаща, при-
тискаща, помитаща, понякога сурова и заплашителна 
физическа интензивност. Персонажите му са прони-
зани от безкомпромисна, необуздана, (само)разру-
шителна енергия: Стенли Ковалски („Трамвай Жела-
ние”), Лилиом („Лилиом”)...

Независимо от жанра – Дантон в „Смъртта на Дан-
тон”, Отело, Робинзон Крузо, Малволио от „Дванайсе-
та нощ” – сценичното присъствие на 

Йоахим Майерхоф 

(р. 1967) е винаги събитие. Със своите близо два 
метра (височина) той въздейства като митологично, 
свръхчовешко същество. Завладява с иронично-ин-
телектуалната си аура, с едновременно дистанци-
раното си и магнетично излъчване. Авторският му 
проект „Всички мъртви литват към небето”, автобио-
графичен солов пърформанс в шест части, е един от 
най-забележителните моноспектакли в немскоезич-
ния театър през последните десет години.

ЙОХАНЕС КРИШ като 
Титус в „Талисманът“ от 
Й. Нестрой,
реж. Давид Бьош, сним-
ка:Райнхард Вернер

ПЕТЕР СИМОНИШЕК като 
проф. Серебряков във „Вуй-
чо Ваньо“ от А. П. Чехов,
реж. Матиас Хартман, 
снимка: Райнхард Вернер

НИКОЛАС ОФЦАРЕК
като вуйчо Ваньо във 
„Вуйчо Ваньо“ от А. П. 
Чехов, реж. Матиас 
Хартман, снимка: 
Райнхард Вернер

ЙОАХИМ МАЙЕРХОФ като 
Отело в „Отело“ от У. 

Шекспир,
реж. Ян Босе, снимка: Райн-

хард Вернер
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Така маджарите наричат „Мадач 
синхаз” ( Театър „Мадач”, носещ 
името на известния унгарски дра-
матург и писател). Причината е 
десетилетното приятелство и съ-
трудничество между Андрю Лойд 
Уебър и колектива на театъра, изи-
грал с огромен успех много от него-
вите творби.
Всичко започва с „Котките”. В на-
чалото на 80-те години шефът на 
будапещенския пролетен фестивал 
Имре Киш, придружен от директо-

ра на Унгарската национална банка, 
успяват да уредят среща във Виена 
със световно известния компози-
тор. Темата е получаване на пра-
вата за популярния мюзикъл за един 
социалистически театър на бул. 
„Ленин” в Будапеща. Маестрото 
дава съгласие на представителите 
на родината на оперетата с думи-
те : „Това е по-голям пробив в сна-
гата на комунизма, отколкото да 
пратим един взвод на НАТО!”. По-
исква символичната сума от 5000 

долара, която още на масата полу-
чава от пощурелия от радост шеф 
на унгарската банка, който отказ-
ва да получи разписка.
И така на 25 март 1983г. гръмва 
бомбата на социалистическата 
сцена в Европа. В Театър „Мадач” 
е премиерата на „Котките”, а в 
ложата е самият композитор, при-
дружен от Сара Брайтман. Режи-
сьор е сегашният директор на те-
атъра Томаш Сиртеш, а хореограф 
-големият майстор Ласло Шереги. В 

вПЕЧАТЛЕНИЯ вПЕЧАТЛЕНИЯ 

УНГАРСКИяТ ТЕАТЪР НА 
АНДРю ЛОЙД УЕБЪР

Георги Марков

Уебър с любимата 
си унгарска актриса 
Андрея Махо
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спектакъла са тогавашните звезди 
на театъра Ева Алмаши, Петер Хо-
уман, Илона Бенце, Мари Киш и др. 
Спектакълът се играе и до днес от 
вече поредно поколение артисти. 
Над 1400 представления, в това 
число и на летните театри в стра-
ната и чужбина, са гледани от един 
милион и половина зрители. Виен-
чани правят уикенди в Будапеща, 
за  да го гледат. На 25 март 2013 
г. маестрото изпраща специално 
трогателно писмо на театъра за 
юбилея – 30 години „Котките”.
Апетитът идва с яденето. „Мадач 
синхаз” си пожелава „Фантомаот 
операта”, след като режисьорът 
Томаш Сиртеш е поразен от спек-
такъла, който гледа в Лондон през 
1986 г. Чудото се случва през 2001г. 

В английската столица е последни-
ят спектакъл на „Котките” в New 
London Theater. Последва официална 
вечеря, на която присъства и То-
маш Сиртеш. Унгарският режисьор 
едвам не изпуска чашата с шампан-
ско, когато гениалният компози-
тор му съобщава новината: теа-
тър „Мадач” получава „Фантома” 
и то в конкуренция със световно 
известния будапещенски оперетен 
театър (Оперетсинхаз). От екипа 
на Уебър гледали презентацията 
на артистите от „Мадач синхаз” 
и споделили на маестрото - „чуде-
хме се защо по света не можем да 
намерим „Кристин”, а то и три-
те изпълнителки били в Будапеща, 
начело с Андреа Махо ”. Премие-
рата минава при грандиозен успех 

пред очите на композитора през 
май 2003 г. и се счита за нова ера 
в този театър под режисурата 
отново на Томаш Сиртеш. Уебър е 
безкрайно щастлив, а Андреа Махо 
става артистката на сърцето му. 
За тези дванадесет години спек-
такълът е игран над седемстотин 
пъти. В ролите на  Фантом и  Раул 
се изявават блестящи изпълнители: 
Шандор Шашвари, който е истин-
ски лидер на унгарската рок опера 
и рок театър, играл с успех в Ан-
глия и Германия, както и Жолт Хо-
монай, играл много представления 
в мюзикъли в Берлин. Най-младият 
фантом  – едва 28-годишен, се явя-
ва Виктор Пошта,  пял в Базел. Така 
половин годишния труд дава успех 
– унгарската версия на „Фантома 

вПЕЧАТЛЕНИЯ вПЕЧАТЛЕНИЯ 

След 
премиерата 

на „Фантома от 
операта” в Театър „Мадач”
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от операта” остава в историята.
“Beautiful Game” е мюзикъл от Уе-
бър, който той пише едва на 19 
години. На приятелска вечеря в Бу-
дапеща споделя на Томаш Сиртеш, 
че не е доволен от отзвука на спек-
такъла в Лондон и предлага да на-
правят унгарска версия в „Мадач”. 
Големият режисьор грабва идеята 
и дава предложение драмата около 
взаимоотношенията в един фут-
болен клуб да бъде пресъздадена на 
сцената с мощна и динамична хоре-
ография, и за целта привлича чуде-
сния хореограф Акош Тихани. Сами-
ят Уебър отсяда в хотел „Роял” до 
театъра и участвува в унгарската 
адаптация, за което му помага и 
композиторът от група „Фоног-
раф” - известният Янош Броди. Под 
наименование „Имаше някога един 
отбор”, Уебър прелива от възторг 
за успеха на новата версия на мю-
зикъла. Звездата Николет Галус си 
спомня как по време на репетиция 
композиторът е изтичал до пиа-

ното, за да прецизира музиката по 
нейния глас. Толкова обич и всеот-
дайност влага той в унгарската 
версия.
Истинска енергийна бомба е „Йосиф 
и неговата шарена дреха”, която 
театърът поставя през 2006 го-
дина и имах възможност да гледам 
по Коледа. Човек няма как дни след 
това да е в лошо настроение от 
фантастичната музика, включ-
ваща много от стиловете през 
70-те години в забавната музика 
– рок, блус, калипсо, кънтри. Неве-
роятните танци и костюми пра-
вят спектакъла, писан от Уебър,  
страхотно преживяване. Ролята 
на фараона, изпълнявана от Виктор 
Пошта, толкова впечатлява маес-
трото, че именно неговия образ е 
в личния сайт на композитора. За 
капак през 2010г. Театър „Мадач” 
поставя и „Исус Христос суперзвез-
да”, който вече бе игран навреме-
то от „Роксинхаз” (рок театъра на 
Будапеща).

60-годишнината на Уебър е отбе-
лязана в Будапеща в Палатата на 
културата, разбира се с неговото 
присъствие и микс от песни от не-
говото творчество, играни в Теа-
търа „Мадач”. След дни съпругата 
му звъни на Томаш Сиртеш по те-
лефона и му казва: „Андрю се върна 
и сподели, че най-много го разбират 
в „Мадач” и в Унгария”. Какъв по-го-
лям комплимент! Днес наистина 
„Мадач синхаз” може да се конкури-
ра с Бродуей и Уест Енд, за което 
голяма заслуга има и унгарската  
държава, подпомагаща финансово 
културните учреждения в страна-
та, в това число и техническите 
възможности на сцените (тексто-
вете на спектаклите текат на ан-
глийски над сцената).
Последната премиера на театъра 
не е по музика на Уебър, но фурорът 
не е по-малък – блесна мюзикъла 
“Mamma Mia!”  по песните на АББА, 
игран в Лондон през 1999 г. Унга-
рците чакаха пет години лиценза, 
но оправдаха доверието. Бях с ре-
зерви. Какво повече мога да видя 
след едноименния филм и играта на 
Мерил Стрийп и Пиърс Броснан ? 
Но останах очарован от изумител-
ното пеене, танци и невероятна 
хореография. На живо емоционално-
то въздействие е дори по-голямо 
от това на филма. Грейна и звезда-
та на 24-годишната Еникьо Мури в 
ролята на Софи, дъщерята на дона 
Шеридан. Публиката от моето 
поколение буквално се просълзи на 
финала на песента, а аз използвах 
поканата и се качих с много зрите-
ли на сцената, за да пеем заедно на 
финала.

вПЕЧАТЛЕНИЯ вПЕЧАТЛЕНИЯ 

Авторът на статията на сцената след мюзикъла „Мама миа” с Еникьо Мури в 
ролята на Софи
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МЕЛПОМЕНА 
БЕЗ ГРИМ

В КРАя НА СЕЗОНА

Николина Делева

Рубриката
се поддържа
от фонд
Култура

(За „На ръба” в НТ и 
„ромео и ЖулиеТа” в Тба)

В софийския театрален афиш повечето представления са на 
средно ниво. Най-често амбициите на театрите са за постигане на 
комерсиален успех, а не на художествен. При сегашното управление 
на културата от страна на държавата явно това е неизбежно. 
Театралните мащаби са смалени - дребнавост в темите, в бюджета, 
в размаха, в стремежите. Като изключим Народния театър, който 
може да си позволи да създава и по-мащабни спектакли, най-често 
представленията са камерни. Театърът масово е сведен до функцията 
си на забавление и бягство от ежедневието. Смехът на „първа 
сигнална” е най-вървежната стока. Няма стремеж към привличане 
на нова публика, откриване на нови начини на взаимодействие 
със зрителя, възпитаване на нови вкусове, поемането на творчески 
и финансов риск с цел въвеждане на новости в репертоара и 
режисурата. 

Публиката е непозната тъмна маса, без лице, индивидуалност, 
предпочитания и профил. Правят се представления „въобще” и „по 
принцип” - без конкретен адресат. Априори се приема, че всички 
зрители търсят в театъра забавното, фикцията, лесно смилаемото. 
Най-често в репертора се залага на сигурното: класически заглавия, 
познати автори, забавни представления с участието на известни 
актьори.

Повечето театри нямат свое лице и индивидуалност. Част от 
неясната им идентичност е и това, че отдавна много от тях не 
отговарят на имената си, дадени им в миналото. Например в 
Сатиричния театър отдавна не се поставят сатири. Той по-скоро се 
е превърнал в театър на леката комедия. Не е ясно каква е връзката 
на Театъра на армията – Театър „Българска армия” - с армията? 

Неясната ни идентичност като индивиди и като общество води до 
липса на такава и в театралната практика. Българската драматургия и 
българската режисура рядко се обръщат към реалността ни тук и сега, 

защото тази тема не е забавна 
и съответно не е комерсиална. 
Рядко се появяват нови имена 
в драматургията, които да 
предизвикат интереса на 
режисьори и театри.  Дори 
наградените от драматургични 
конкурси пиеси най-често 
се поставят веднъж и никога 
повече не се появяват на сцена. 

Театралната практика 
е предсказуема, движи се 
главно по познати пътеки, 
общият фон е посредствен, 
сив и скучен. Има добри 
представления, но събитията 
са малко. Няма кой знае какви 
възходи, провали, творчески 
успехи, естетически новости 
и пробиви. Театърът е част от 
безвремието и рутината на 
съществуването ни тук и сега. 
Той няма социална значимост 
– влиянието му, доколкото 
въобще има такова, не напуска 
стените на театралната сграда 
и границите на театралната 
гилдия. Няма представления, 
които да предизвикват 
широк обществен отзвук или 
публичен дебат. 

Дори театралните награди 
не предизвикват кой знае 
какви вълнения нито в 
наградени и награждаващи, 
нито в публиката. Церемониите 
по награждаването не се 
превръщат в театрални 
празници. Техният отзвук се 
състои в дежурното повтаряне 
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на едни и същи неща, понякога 
дословно, от различните медии, 
които по навик и по задължение 
отразяват „събитието” , колкото 
да запълнят малко от страниците 
си или от ефирното си време. Най-
често на журитата и комисиите 
им се налага да избират „най-
доброто от средното”. Не е ясно 
освен субективното им мнение 
и пристрастия, какви са другите 
критерии за избор.

Единствена алтернатива на 
статуквото са малки, независими 

театрални формации, които 
поставят камерни формати 
в малки пространства. 
Представленията им имат 
малобройна публика и кратък 
живот. Основният принцип на 
работа при тях е екипността 
и съмишленичеството. Тези 
алтернативни формации не 
разполагат с постоянни средства 
и съответно техният пиар е слаб. 
Някои от тях все пак успяват 
да влязат в полезрението на 
селекционерите на награди – 

Vox popoli в Червената къща със 
своите Verbatim документални 
спектакли, Здрава Каменова 
и Гергана Димитрова с 
„Праехидно” и „Пепеляшки ООД”, 
„Влиянието на лунните невени...” 
на Марий Росен.

 Вероятно най-голямото 
театрално събитие този сезон 
ще остане авторският спектакъл 
на Ал. Морфов „На ръба”, което 
е уникално със своята социална 
ангажираност и творческо 
осъществяване. 

МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИММЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ

Къде сме? - „На ръба”!

НТ „Ив. Вазов”, авторски спектакъл-
колективна импровизация, реж. Ал. Морфов, сц. Н. 
Тороманов, костюми Т. Димова, муз. Асен Аврамов, 
хореогр. А. Пампулова, каскади А. Асенов.

Най-после! Най-после някой има смелост 
да покаже на театралната сцена истината за 

България тук и сега, без маска и грим. „На ръба” 
е представление-откровение, каквото досега 
не е имало. То трябва да бъде гледано от всеки 
българин, и най-вече от всички управници през 
последния четвърт век, които под строй да бъдат 
заведени на театър, за да им изкрещи нецензурно 
в лицата Изрода (Д. Донков) от спектакъла: „ 
Убийци, изроди, проститутки, е`бахте й майката 
на тая държава!” и току - виж нещо се случи. Както 
се казва „А дано, ама надали!” 
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Доколкото изкуството е отражение на 
действителността и доколкото то е неизбежно 
свързано с някаква идеология, това по един или 
друг начин го прави част от политиката на времето 
и мястото, където се създава и представя. 

Обществено-политическите промени, които 
започнаха тук в края на 90-те години, бяха 
несполучливо наречени Преход. Те не се оказаха 
движение към по-добро, както се надявахме 
всички в първоначалната еуфория на промяната. 
„Преходът” (отделен въпрос е от какво към какво), 
е нещо временно, но постепенно стана ясно, че 
временното е постоянно, че не сме във временна 
промяна или криза, а в постоянно затъване. 

Вероятно мнозина, от все още останалите тук 
българи, биха заменили на драго сърце „благата 
на демокрацията” за социална справедливост и 
сигурност. Но това е тема на друг разговор.

Вече 26 години „Преход” нито в драматургията, 
нито в сценичната практика се появи мащабна 
картина на проблемите на обществото, в която 
политическото и социалното да са главен герой и 
тема, а не само фон на случващото се в живота на 
отделни персонажи. Рядко се появяват съвременни 
български драматургични произведения, в които 
да присъстват бита, злободневното и социалното. 
Българските драматурзи повече ги влекат вечните 
проблеми на духа, сложните психологически 
драми и личните кризи, както и абстрактното 
философстване в така модерния монологичен 
брътвеж, наречен „поток на съзнанието”. 
Вниманието им е насочено към камерни истории, 
към психологията и интимното, като че ли всичко 
около нас е наред и ни остават за разрешаване 
само вътрешните ни проблеми. Социалното, 
доколкото въобще присъства, е пречупено през 
частното и личното, или е само фон на драмите на 
героите. 

В „На ръба” социалните проблеми не 
са фон, а действащо лице - лицето на 
мизерията, оскотяването, липсата на държава, 
безнадеждността и т.н. Заради своята актуалност 
и гражданска позиция, сценичната драматургия 
на Ал. Морфов и неговия екип, макар и де не 

е в рамките на традиционната драматургична 
форма, заслужава в много по-голяма степен 
наградата за съвременна българска драматургия 
от номинираните тази година заглавия за „Икар” и 
„Аскеер”. 

Представлението е прецедент, защото тук 
и сега няма политически и социален театър, 
обърнат към наболелите проблеми на обществото, 
в което мизерията се използва като средство 
за масово унищожение на населението. Не е 
апокалиптично и преувеличено, а за съжаление 
е горчива истина, че присъстваме на собственото 
си погребение. Не случайно Морфов определя 
„На ръба” като „реквием за един изчезващ народ”. 
Представлението е вик, опит за събуждане на 
спящия народ, неосъзнаващ, че е като сомнабул, 
застанал на ръба. Повтарящият се в спектакъла 
музикален рефрен „Там някъде отвъд дъгата, 
където мечтите се превръщат в реалност” звучи 
като тъжна констатация, че тук няма дъги и мечтите 
не се превръщат в реалност. Тук промяната е 
невъзможна - дори след многомесечни улични 
протести не се променя нищо съществено, затова 
и „На ръба” едва ли ще предизвика някакъв по-
голям обществен отзвук от обсъждането му от 
медиите. 

Структурата на сценичният материал е колажна 
- редуват се сцени, в някои от които няма реплики и 
текст, а са само визуални и движенчески, и всеки от 
актьорите играе по няколко различни роли. Няма 
защо да очакваме традиционната драматургична 
структура - животът ни в реалността не е 
свързан разказ, за да се надяваме, че ще бъде 
такъв театралното му отражение на сцената. 
Представлението показва достатъчно като образи, 
така че не се нуждае от много думи и текст. В „На 
ръба” няма главни и второстепенни персонажи - 
главен герой е цялото общество, никоя история 
не е доминираща, всички истории са част от 
големия пъзел. Принципът на изграждане е по-
скоро музикален, отколкото драматургичен. В 
полифонията на спектакъла се преплитат отделни 
мотиви, както е при симфоничната форма, няма 
водещ инструмент, а е важна оркестрацията и 
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взаимодействието между отделните инструменти 
или групи от тях. 

Музиката (Ас. Аврамов) играе много важна 
роля в представлението. Тя е подбрана в 
широк диапазон от стилове – балкански 
ритми в стил Костурица, „Болеро”-то  на Равел 
с неговата циклична структура, песента от 
филма „Магьосникът от Оз”- „..там някъде, отвъд 
дъгата...”, и много други. На сцената има и малък 
оркестър, наподобяващ улични музиканти, които 
свирят на живо на цигулка и контрабас. Музиката 
е водещ елемент, дирижира и синхронизира 
сценичното действие - ускорява се и се засилва 
до кресчендо, едновременно с това движенията 
и звуците на сцената достигат до кулминация, за 
да се прекъснат рязко и да бъдат последвани от 
тишина, от забавяне, от смяна на настроението.

В спектакъла има танцови и движенчески 
сцени (хореогр. А. Пампулова), които са по-

красноречиви от липсващите думи. Кривите 
движения на куцащия, лишен от своя бастун, се 
превръщат в общ, колективен танц на хората от 
улицата. После на ритъма на „Болеро” от Равел 
циклично се повтарят етюдите на хората от 
панелките и магазинчетата–мазета. 

Прекрасната сценография на Н. Тороманов 
е мащабна и впечатляваща, използва всички 
технически възможности на сцената и я 
завладява в трите й измерения - по хоризонтал 
и вертикал, и в дълбочина. В сценичното 
действие органично са вплетени мултимедията 
и прожекциите - красиви небеса, луна, залези, 
прекрасно звездно небе, сняг, огромният 
прелитащ над сцената, и сякаш над главите на 
хората в залата, самолет.

Панелните клетки от сценографията приличат 
на оглозган скелет на динозавър. Те представят 
панорама на живота - мръсен, шумен, сведен 

МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИММЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ



23

69 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

до повтарящите се навици на ежедневието. 
Персонажите са хора на ръба - клошари, просяци, 
сакати и т.н. Възможните посоки пред тях са само 
две: надолу (скок от ръба и смърт), или надалеч 
(отлитане със самолета и съдба на емигрант). 
Часовниците отдавна са спрели, времето не 
тече, никой не мечтае и не очаква нищо, всичко 
е сведено до оцеляването на автопилот. Времето 
се отмерва само от прелитащите самолети, 
отиващи някъде, където има живот, смисъл и 
надежда. Билетът и пътят са еднопосочни - няма 
за какво или за кого да се връщаш. Останалите 
тук са само шепа хора, които всеки момент ще 
скочат от ръба, защото „Скачане му е майката!”. 

Много моменти в спектакъла въздействат 
силно с точно намерените образи и метафори. 
Сцената в началото с торнадото, което издухва 
хората. Майката (Р. Врангова), която пее на 
детето си приспивна песен по „Молитва за деца” 
на Ив. Вазов: „Дай на мама и на тате здраве и 
живот, и добро на цял народ”, която постепенно 
се превръща в плач. Едновременно тъжна и 
комична е сцената със сирената за въздушна 
тревога, с която се съобщава за идването на 
Електроснабдяване и Топлофикация, и всички 
се разбягват, и крият като на война. Посланието 
е ясно – държавата и нейните производни са 
агресорът, с който хората са във война. 

Много силна е сцената с клошарите – 
последните оцелели тук от „войната” с държавата. 
Те излизат от контейнерите за боклук, където 
живеят, и се събират да празнуват Нова година. 
Героите образуват пъстра тайфа от абсурдно 
облечени хора, нагиздени с всякакви дрипи 
от кофите, накичени за разкош с някой лъскав 
парцал (костюми Т. Димова). Върху маси от 
дървени сандъци и кашони, покрити с найлон, 
вместо покривка, седящи върху щайги, тоалетни 
чинии и други боклуци, те празнуват с намерени 
в кофите за смет остатъци алкохол и консерви 
с изтекъл срок на годност. „Празненството” 
е декорирано със счупена елха с продрани 
гирлянди и килнат връх. Кулминация на 
празненството е разиграната сцена с лаптопа - 

реален или въображаем, който едновременно 
е кутия от бонбони. Клошарите се свързват 
по Скайп с децата си в чужбина и сред уж 
бодрите реплики някой се изпуска: „много сме 
зле”. Думите на децата: „Още един месец и се 
връщаме” са посрещнати от ужасения, задружен 
вик:”Не, не се връщайте!”

Изпълнен с лирика и нежност, силно 
трогателен е момента в който клошарите се 
прегръщат след фойерверките, звучащи по-
скоро като гърмежи и изстрели на война, 
отколкото като новогодишна заря. Тези 
прегръдки се оказват прощаване, последен 
миг на близост и докосване до друго човешко 
същество, преди клошарите също да полетят от 
ръба. Накрая на сцената остава само дядо Стоян 
(Ст. Алексиев), който успокоява плачещото бебе 
в ръцете си: „Имало едно време един народ, 
наричали ги българи,...няма, няма... няма ги 
вече”. Това отеква като финален акорд на този 
театрален реквием за българския народ.

Перфектната оркестрация на всички 
елементи на представлението постига тотално 
въздействие върху зрителя на всички нива 
- визуално, звуково-музикално, логически, 
емоционално, ментално. Умело се редуват паузи 
и действие, смяна на ритъма и настроението. 
Освен представянето на тъмната страна на живота 
- грубост, жестокост, мизерия, тъга, отчаяние, 
агресия, в представлението има красота, поезия 
и нежност, които те хващат за гърлото. Както 
на сцената визуално и топографски действието 
се движи по вертикала от дъното до небето 
и обратно, така и настроението се променя, 
докато се издига от грозното към красивото, от 
трагичното към смешното. 

Спектакълът успява да се свърже с хората 
в залата и да предизвика съпреживяване и 
съучастие. В паузите вниманието не се разсейва, 
а всички затаяват дъх, подемат ритъма на 
музиката и ръкопляскат с него, реагират със 
спонтанен смях и т.н. Зрителната зала е в 
ситуация на двойственост – едновременно е 
наблюдател и участник в действието, осъзнава 
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себе си като част от театъра на сцената, който 
е отражение на театъра в който живеем навън. 
Донякъде се получава и ситуация като в пиесата 
на Петер Хандке „Обругаване на публиката” 
– хората в залата ръкопляскат на своето 
театрално отражение като маргинали, клошари, 
просяци и хора на ръба. С аплодисментите си 
те едновременно признават истинността на 
показаното, както и неговото качество като 
художествено въздействие. Истинските бедняци 
- герои на представлението, няма да могат да го 
видят, защото театъра, както въобще културата и 
много други неща, са недостъпни за тях. 

Представлението на Ал. Морфов е честно, 
пристрастно, яростно, ангажирано и крайно. 
В него няма дидактичност, назидателност, 
ронене на сълзи и сочене с пръст. Има я голата 
истина, която е като отрезвяваща плесница 
в лицето на зрителя, евентуално дошъл в 
театъра за поредната доза евтино забавление. 
От представлението боли и така трябва да 
бъде. В него нямат място модерният бодряшки 
позитивизъм и задължителният за успокоението 
на драгия зрител хепиенд. Едва ли „На ръба” ще 
остави някого равнодушен, независимо дали 
реакциите към него ще са възторг или отричане. 

В представлението участват всички „първи 
сили” на Народният театър – Д. Донков, Р. 
Врангова, Ст. Алексиев, Ив. Юруков, В. Йорданов, 
Р. Вълканова и др. Актьорите в „На ръба” играят 
с истинските си имена. Трудно е да се отдели 
някой като индивидуално изпълнение от общия 
актьорски ансамбъл, защото в представлението 
няма главни и второстепенни роли, и всеки 
играе по няколко роли. Актьорите са отдадени 
на това което правят на сцената, в хармония 
и единение са помежду си, и се усеща, че 
представлението е тяхна обща кауза, не само 
като творческо предизвикателство, но и като 
гражданска позиция. 

Авторският спектакъл – колективна 
импровизация е направен с размах, въображение 
и смелост. В него са впрегнати всички театрални 
средства, и резултатът е ефектно, визуално 

пиршество. В него има талант, магия и сила. 
Еднакво силен е като идея и като театрално 
въплъщение на идеята.

Неопровержимо доказателство за това 
са дългите аплодисменти на крак в края на 
представлението, с които зрителите благодарят 
на театралния екип за емоцията и споделянето. 
Рядко се случва в театъра хората да бъдат толкова 
обединени от обща емоция и да се почувстват 
част от голямо, колективно съпреживяване. 
Затова никой не бърза да си тръгне, за да 
продължи още малко това усещане. 

„Ромео и Жулиета”

Театър „Българска армия” (ТБА,), автор У. 
Шекспир, реж. Н. Ламбрев-Михайловски, сц. и 
костюми Н. Пашова, муз. Д. Векилов-Дони, танц 
М. Искренова, сц. бой К. Йорданов.

Една от новите постановки в Театъра на 
армията този сезон е Шекспировата трагедия 
„Ромео и Жулиета” под режисурата на Николай 
Ламбрев-Михайловски. Преди това в сезон 
1982/83  пиесата е поставяна на сцената на 
театъра от Иван Добчев. 

Цялата сцена е облечена в червено – цвят, 
отдавна превърнал се в символ на любов, 
страст и смърт. Двете странични части на 
сцената са колонади, откъдето влизат и излизат 
действащите лица. На заден план в дъното има 
нещо като тезгях на бар или кръчма, зад който 
в някои моменти на действието се отварят 
кръгли прозорци. В центъра на сценичното 
пространство е поставен боксов ринг, който в 
хода на представлението изпълнява различни 
функции - площада на града, арена на 
младежките дуели, дома на Монтеки, леглото на 
Жулиета и др.

За разлика от единството на сценографията, 
решена изцяло в червено, в костюмите 
царят хаос и еклектика. Младежите от двата 
враждуващи рода са означени с различни на 
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цвят дрехи - нещо като кафяв отбор „Капулети”, 
и сиво-черен отбор „Монтеки”. Дългите рокли 
на героините контрастират на съвременните 
тинейджърски дрехи на двата „отбора” младежи 

– тесни панталони с провиснали на хълбоците 
синджири, къси якета и суитчъри с качулки. 
Младежите се държат като съвременни 
враждуващи банди от гетата, докато говорят в 
мерената реч на Шекспир. Режисьорът като че 
ли не е бил сигурен какво иска да прави – да 
следва Шекспировата трагедия, да я осъвремени 
и превърне в младежки мюзикъл, или какво 
точно? Не е последователен нито в следването 
на пиесата, нито в опитите за осъвременяването 
й.

Доста отвлечено, абстрактно и претенциозно 
звучат думите на Н. Ламбрев-Михайловски в 
анотацията към спектакъла: „Ромео и Жулиета” 

на Шекспир е неистов вик против враждата, 
ненавистта и насилието.” ...”...но в нея (тяхната 
любов) има още нещо, освен огъня, освен полета 
на чувствата, освен екстаза на взаимността. 

Нещо свещено,което е близко до Христовото 
разпятие и страдание. Тяхната любов не е просто 
любов, а някаква съзнателна, светла, магнетична 
лудост. Ромео и Жулиета се откриват в осъзнато 
съпричастие за любов, живот, единомислие... 
Но как да се справиш в един свят, с една 
система, в която единствено важното е навикът 
да преуспяваш, да притежаваш, да мразиш и 
унищожаваш различните от теб. ...”

За съжаление нищо от тези думи не се 
вижда въплътено в сценичната реализация. 
Няма ясна режисьорска концепция, която да 
обединява и свързва всичко, което става на 
сцената. Липсват задълбочаване и проникване 
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отвъд повърхностната илюстрация на текста с 
театрални средства. Представлението изглежда 
като сглобено от случайни хрумки, без те да 
се вписват по някакъв начин в монолитна 
конструкция. Отделните сценични елементи 
- текст, визия, пластика, актьорска игра и т.н., 
изглеждат като работени „на парче”, без да 
е ясно как те допринасят за изразяване на 
режисьорското намерение. 

Режисурата на Н. Ламбрев-Михайловски е 
многословна, представлението е развлачено и 
дълго като времетраене. Има моменти, когато 
действието е мудно и досадно, и някои зрители 
си тръгват преди края. Някои от монолозите 
могат да бъдат съкратени, защото с нищо не 
допринасят за развитието на действието, а са 
само пълнеж на сценичното време. Единствената 
функция на трите млади прислужници от дома 
на Монтеки е само в това да правят суматоха и 
да се изявяват като масовка. 

В някои сцени второстепенните лица 
- например приятелите на младежите, 
прислужниците, стоят на авансцената и 
запълват времето на сценичното си присъствие 
с хореографирани жестове и мълчаливи сцени с 
движенческа партитура, без да е ясно това какво 
общо има с действието. Тези групови изпълнения 
на танцови движения и мълчалива пантомима 
не демонстрират нищо друго освен усилията 
на режисьора да свърже отделните сцени и да 
оправдае с нещо присъствието на актьорите 
на сцената. Това е озвучено с музиката на Дони, 
която многократно се повтаря като рефрен. 

Спектакълът би могъл да има нещо общо 
с протест срещу агресията и насилието, ако в 
него имаше любов, но за съжаление на сцената 
любовта липсва, а любовниците са ужасно 
неубедителни. Р. Кърджилова в ролята на 
Жулиета изглежда стара и истерична, а Ромео 
на Я. Бахаров е заспал и апатичен. Едва ли 
биха успели да убедят някой, че са невинни, 
невръстни тинейджъри-идеалисти, изгарящи 
от страст и готови да умрат от любов. Помежду 
им няма химия, не се усещат трепет и любов, не 

припламват искри на желание, няма нежност 
и закачливост. Поезията в думите на Шекспир 
е само звук, който не се материализира в 
поведението им на сцената. Няма сцена в 
която да има истински синхрон между тях на 
физическо, емоционално или духовно ниво. 
Всеки си играе нещо сам за себе си, без да влиза 
в истинско взаимодействие с партньора си на 
сцената.

Ромео/Я. Бахаров е вял и безличен, а Р. 
Кърджилова/Жулиета непрекъснато е нервна и 
напрегната. Развива образа на своята героиня 
еднопланово, в посока само на трагичното, 
и преиграва в стремежа си към драматизъм. 
Актьорското й изпълнение е като „déjà vu” 
спрямо ролите и на Йерма от едноименната 
пиеса, и на Мила от „В полите на Витоша”. И в 
трите роли е еднаква като поведение и използва 
едни и същи актьорски средства – жестове, 
мимики, глас, пози на тялото и т.н. Финалната 
сцена със самоубийството на двамата влюбени 
е тромава и прилича на самодейно читалищно 
изпълнение. 

Второстепенните персонажи в пиесата се 
справят много по-добре като актьорска игра 
от главните герои - например Г. Къркеланов 
- Меркуцио има запомнящо се присъствие, 
въпреки че на моменти самоцелно преиграва и 
кокетира с публиката, за да спечели вниманието 
и аплодисментите й. В изпълнението му 
има някакъв елемент на фукане, перчене и 
самолюбуване. В. Анчев - Тибалт и Ил. Добрев - 
отец Лоренцо също се справят добре с ролите 
си, както и Ал. Колева-Дойката, и А. Добрева- 
Нети, майката на Жулиета.

Да се поставя Шекспир е коварно, защото 
сюжетът отдавна е известен на всички, и ако 
режисьорът няма идея с какво да изненада 
зрителя, или с какво да обогати досегашните 
трактовки, поставянето се превръща само в 
поредната театрална илюстрация на текста. 

Този прочит на познатата трагедия на 
Шекспир не носи никакви изненади и не може 
да се нарече театрално постижение. 
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TETE-A-TETETETE-A-TETE

ИНА БОЖИДАРОВА
ДрамаТург

Д-р Ина Божида-
рова завършва „Бъл-
гарска филология“ в 
СУ „Св. Климент Ох-
ридски“, специализи-
ра  „Театрознание“ в 
НАТФИЗ „Кр.Сарафов“. 
През 2009 г. защита-
ва докторска степен 
в НАТФИЗ „Кр. Сара-
фов“. Има публикации 
в периодичния и спе-
циализирания печат. 
Превежда от англий-
ски език пиеси и ста-
тии. Съавтор е на 
Катя Петрова в адап-
тацията на „Исто-
рия за чайки и банда 
котараци“ по Луис Се-
пулведа за Столичен 
куклен театър. Ав-
тор на пиесите „Път 
от рози и тръни“, 
„Пепеляшка ала…“, 
„Саксофон“, „Женска 
клетка“. Адаптира 
за сцена „Аладин и 
вълшебната лампа“, 
„Вълшебникът от 
Оз“, „Пинокио – заб-
ранено за деца“. От 
години работи в екип  
с Веселка Кунчева – 
режисьор, Мариета 
Голомехова – сценог-
раф , Христо Намли-
ев – композитор. Този 
сезон реализираните 
от тях постановки 
„Страх“ в ДКТ –Ста-
ра Загора и „Момо“ 
в Младежки театър  
получиха номинации 
и награди „Икар“.

- От къде дойде интересът ти към театъра?
- Не знам точно. За театър в семейството ми се говореше, откакто се 

помня. Роза Попова присъстваше в разказите на баба ми, на майка ми, 
разбира се, по различен начин, от различен ъгъл. Майка ми също за 
кратко е била актриса. Всъщност първият ми спомен, свързан с театър, е 
много болезнен. Била съм на около три години и съм гледала майка ми в 
ролята на Ванда от „Всяка есенна вечер“ от Иван Пейчев. В някакъв момент 
от представлението сърцераздирателния ми рев е огласил салона и много 
бързо са ме извели. Помня паническото усещане за загуба. Вероятно съм 
се уплашила, че ще ми отнемат майката. По-късно през годините ходех при 
лелите си, също актриси, през ваканциите и гледах много театър.   

- А идеята да пишеш драматургия? Коя е провокацията да изслед-
ваш теорията за адаптиране на текстове за театър, свързано ли е с 
дейността ти на преводач?

- На тези въпроси ми е трудно да отговоря. Не знам какво точно 
ме е подтикнало. Мисля, че по-скоро исках да пиша за театъра, но не и 
драматургия. После започнах с първите опити за сцена и може би чак 
след специализацията ми в Роял Корт театър в Лондон у мен се оформи 



28

Година LXIX, бр. 4-6/2015

по-сериозно намерение да пиша 
текстове за сцена като автор-
драматург. 

Не мислех, че може да се 
съчетава теорията за театър 
и драматургията, но се оказа 
не само, че може, а и че двата 
процеса взаимно се обогатяват. 
Сега, като се замисля, не съм 
сигурна, че познаването на 
теорията на драмата има 
отношение или ти помага да 
пишеш по-добра драматургия, 
но това е друга тема. 

Адаптацията ме заинтригува, 
когато в края на 90-те и началото 
на 2000 година забелязах, че 
на театралните сцени в Европа 
изведнъж започнаха да се 
появяват много адаптации – на 
романи, на пиеси, на филми и 
какво ли още не... Заинтригувах 
се от този факт, поразрових 
се по-сериозно и постепенно 
интересът ми прерасна в 
теоретичен труд. Адаптацията 
ме занимава много и сега. Така 
или иначе, повечето от идеите 
в изкуството, в театъра, не смея 
да кажа всички, са изказани, но 
продължават да се разказват и 
да се преразказват по един или 
друг начин, във всевъзможни 
варианти и форми. Ние отново 
и отново искаме да споделяме 
неща, които знаем, но имаме 
нужда да преоткриваме или да 
преосмисляме от гледна точка 
на живота ни днес. Искаме да ги 
поднесем по-оригинално или 
по-съвременно, или един бог 
знае как, но да ни развълнуват, 
да ни разтърсят сега и тук. Има 
автори, които пресътворяват 

гениално вече съществуващи 
текстове, идеи. Постмодерността 
може би много силно придърпа 
адаптационните практики, 
възползва се свободно от 
всичко създадено преди нея, за 
да го вплете във всевъзможни 
текстове. Това също е 
провокирало интереса ми. Що се 
отнася да преводите от английски, 
които съм правила, те са много 
малко и основно драматургични, 
естествено. Изобщо театърът 
под всевъзможни форми почти 
изцяло поглъща живеенето ми. 
Всъщност, не изцяло, не.

- Как се създава пиеса, слово-
то там различава ли се от дру-
гите жанрове литература?

- Разбира се. Това е друг жанр. 
Друга форма да изразиш идеи, 
които те вълнуват.

- Към триото Веселка Кунче-
ва, Мариета Голoмехова, Хрис-
то Намлиев те привлече….?

- Веселка. Разбира се, 
Веселка. Помня я още като 
студентка във ВИТИЗ – странна, 
различна, затворена и с някакъв 
проницателен умен поглед. 
После, години след това, когато 
ми предложи да работим заедно 
и нещо вътре в мен прескочи. 
Изобщо не се замислих. Просто 
се съгласих.

- Какво отличава работата 
на  автора-драматург в избра-
ната от вас театрална линия 
на съвместно създаване на пие-
са и спектакъл?

- Работата ни започва 
много преди репетициите 
на спектакъла. Има автори и 
текстове, върху които искаме 

да работим отдавна. От време 
на време си говорим за тях, 
четем, обсъждаме и знаем, че 
един ден ще им дойде времето. 
Така идеята за „Дама Пика“ зрее 
вече може би две години, може 
и повече. Надявам се в края на 
тази година вече да стигнем до 
репетиции за представлението. 
През това време работим върху 
друг спектакъл. Винаги е нещо, 
което ни е интересно или ни е 
вълнувало. Отначало обсъждаме 
идеята, четем текстове, свързани 
с нея, важно е и как лично ни 
докосва това, върху което ще 
работим. Мариета много силно 
опложда процеса със силното 
си визуално въображение. Това 
развива процеса, понякога 
рязко сменя посоката, друг път я 
задълбочава. Накрая постигаме 
конструкция на спектакъла, която 
постепенно се запълва с текста 
на спектакъла. Винаги преди да 
започне репетиционния процес 
имаме идеята, разработена в 
драматургична структура, и 
текст, но знам, че този текст 
ще се променя – от срещата с 
визията на сцената, с актьорите, 
с музиката. Текстът е като 
подвижно динамично тяло, 
което търси най-добрата форма, 
за да се излее, а тази крайна 
форма зависи от режисьора, 
сценографа, актьорите, 
композитора, хореографа. 
Всички участват в постигането 
на окончателния резултат. 
Няма нищо по-интересно, по-
предизвикателно, по-смислено 
от тази драматургична работа за 
мен. Дори болезнената й страна 

TETE-A-TETETETE-A-TETE
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ме привлича. Чрез нея получавам 
друго познание.  

- Доколко се чувстваш обвър-
зана с този вид театрална дей-
ност, имаш ли интерес и към 
друг вариант за създаване на 
текст за театър?

- Сигурно имам, но не ми 
остава време за други текстове. 
Един текст чака от доста време 
в компютъра ми, но не знам кога 
ще стигна до него. 

- В последните ти пиеси 
има елементи на сюрреали-
зъм,  фолклор, поезия и дори му-
зикални влияния – причината 
за това е в……?

- По-скоро присъства 
митът. Митът е неизчерпаем 
източник на въображение, на 
творчески импулси. С Веселка 
бяхме замислили трилогия, 
която да се занимава с мита. 
Първият спектакъл „Дъх“ беше 
в Суботица, Сърбия. Изчетохме 
много български митове, всичко, 

което намерихме, песенния ни 
фолклор, разкази, докато стигнем 
до драматургичната структура. 
Спектакълът беше визуален, 
изграден върху музикален ритъм 
и наричания. Вторият спектакъл 
„Вграждане“ беше всъщност 
първи като замисъл и в него 
не съм участвала. Последният 
беше „Сизиф“. В него имам малка, 
по-скоро консултантска роля.  
„Страх“ и „Момо“ са ми много 
скъпи текстове. Те са следващ 
етап, в който драматургията и 
визията се разви, за да отиде 
в нова посока, но връзката 
с предишните спектакли 
съществува. Текстът в тях 
отразява онова, което реалността 
предлага, но в сгъстен като 
съдържание и експресия вид 
и затова може да прозвучи 
сюрреалистично, бих казала 
свръх реалистично. Той извлича 
от реалния ни бит думите, 
но ги преработва в сгъстена 

експресия, едновременно с 
визията, музиката, танца и всички 
елементи на спектакъла, за да 
надгради една нова вътрешна 
реалност. Макар и за краткото 
време на представлението, 
се опитваме да разчупим 
реалността на ежедневното 
битово съществуване и да я 
покажем в другото й измерение, 
което да разтърси или поне 
да провокира зрителя към 
размисъл.

- Имаш ли предпочитан 
жанр?

 - Не. Не мисля.
- Какви са страховете ти? А 

надеждите ти?
- Страхове имам много. Цял 

живот се уча да ги преодолявам. 
Не знам доколко успявам. 
Най-много ме е страх е от 
безсмислието. Надеждите ми 
са все по-малко. Надявам 
се, че ме очакват още и по-
интересни, по-предизвикателни 

TETE-A-TETETETE-A-TETE

„Страх” 
от Ина Божидарова 

и Веселка Кунчева
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за осъществяване проекти с 
Веселка, Мариета и Ицо. Надявам 
се близките ми да са здрави и да 
живеем смислено. Такива неща.

- Кой е най-важният урок, 
който получи като драматург?

- Драматург без сцената не 
може да съществува. Работата 
с режисьора, екипа и самата 
сцената те правят писател за 
сцена.   

- Кога писането се превръща 
в професия?

- Предполагам, че когато 
можеш да живееш само от 
писане. Не знам. Когато можеш 
да се издържаш или да живееш 
само от писане. Тогава си 
писател, драматург или каквото 
и да е, свързано с писане. Не 
мисля, че писането е моята 
професия. То е моята страст. 
Глътката въздух, която ми е 
необходимо да поема, за да 
продължа напред. Днес повечето 

от нас правим по няколко 
неща едновременно. Дали е, 
защото така имаме възможност 
да оцеляваме или просто сме 
любопитни към повече неща? 
Не знам. Предпочитам да не се 
ограничавам с една възможност.

- Преводач, адаптатор, ав-
тор - къде се чувстваш най-пъл-
ноценна?

- Не мога да кажа дали най-

пълноценна, но със сигурност 
най-развълнувана, най-
удовлетворена и най-жадна 
се чувствам като автор на 
спектаклите в екипа, с който 
работя - Веселка, Мариета, 
Христо.

- Какво те задържа в тази 
професия?

- Всичко, което казах до тук. 
Какво друго?

- Как би изглеждал български-
ят театър с преобладаваща 
българска драматургия?

- В този момент леко 
скучен. И не само в този 
момент. Силно и интересно 
присъствие на съвременна 
българска драматургия – да. 
Интересни прочити и адаптации 
на българска класика – да. 
Но сцената не може да се 
ограничи само с българската 
драматургия и текст. На театъра 
му е необходимо богатство от 
гледни точки, идеи и гласове. 
Чуждата драматургия разширява 
и задълбочава погледа ни към 
света. Прави ни съпричастни 
към него, големия свят и не 
ни позволява да се оставаме 
затворени в собствения си 
малък свят. Необходимо ни е да 
го познаваме този наш свят, да 
го разнищваме и преживяваме, 
разбира се, но не трябва да 
забравяме, че има и друг, извън 
нас. Постоянният диалог между 
нашата и чужда драматургия е 
важен стимул за опознаването и 
развитието й в световен мащаб. 
Репертоарът на българския 
театър, исторически погледнато, 
балансира с различна тежест 
между българската и чужда 
драматургия. Мисля, че вече 
отмина онзи момент, когато 
гласът на българския автор от 
сцената заглъхна или изгуби 
актуалното си звучене. В момента 
има не малко млади, нови и вече 
не толкова млади автори, някои 
от тях талантливи и интересни. 
Мисля, че техният глас тепърва 
ще укрепва и ни заинтригува от 
театралните сцени.

Богдана Костуркова

TETE-A-TETETETE-A-TETE

„Момо” по едноименния роман на 
Михаел Енде, драматизация – Ина 

Божидарова и  Веселка Кунчева 
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МАСА ЗА ДвАМАМАСА ЗА ДвАМА

НИКОЛАЙ УРУМОВ
(акТьор в  НТ „иваН ваЗов”)

Николай Урумов завършва ВИТИЗ „Кръс-
тьо Сарафов” през 1990 г. в класа на проф. 
Николай Люцканов. Гастролира на сце-
ните на различни театри из страната.  
Конкретният повод за това интервю е 
режисьорската му работа  върху „Реви-
зор” на Гогол в ДТ „Сава Огнянов” – Русе, 
както и  моноспектакъла му  „От роля в 
роля” в Студио 5  на НДК.

- Какво ви провокира 
да направите спекта-
къла „От роля в роля”?

НИКОЛАЙ УРУМОВ:   
Това е спектакъл-пре-
клонение пред всички 
наши големи актьори и 
актриси, мои преподава-
тели и учители, които по 
един или по друг начин 
са повлияли върху раз-
витието ми като актьор. 
Някои от тях за съжа-
ление не са вече между 
нас и исках да възкреся 
спомена за тях. Влия-
нието, което тези хора 
са оказали върху мен, 
е огромно и чрез спек-
такъла аз им изказвам 
своята   голяма благо-
дарност. Исках просто 
да покажа на публиката, 
че все още обичам тези 
хора: Георги Черкелов, 
Георги Калоянчев, Иван 
Кондов, Петър Слаба-
ков, Наум Шопов, проф. 
Крикор Азарян, Стоян 
Камбарев...Тук не мога 

да пропусна и имената 
на актьори като Стоян-
ка Мутафова, Йосиф 
Сърчаджиев и Стефан 
Данаилов, които вина-
ги са ме впечатлявали с 
таланта си. Да са живи и 
здрави!

- Мислите ли, че 
това, което сте днес 
като актьор, до голя-
ма степен се дължи на 
професора ви Н. Люц-
канов?

НИКОЛАЙ УРУМОВ: 
Естествено, че е така. 
Чисто естетическите ни 
критерии бяха форми-
рани от него. Той беше 
извънредно фин и де-
ликатен човек, владе-
еше мярката. Опита  се 
да предаде този финес 
и на нас, неговите сту-
денти. Още тогава имах 
щастието да играя в не-
говата постановка „От 
ума си тегли“ от А. Гри-
боедов в Народния теа-
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тър, а после и да бъда в екипа на 
последната негова постановка 
в Театър 199 – „Сънища” на Хим 
ван Увениге заедно с Владимир 
Люцканов и Пламена Гетова. Са-
мият Николай Люцканов беше 
вече болен и често ни казваше: 
„Хайде, репетирайте сега, а по-
сле аз ще ви гледам от Сириус”. 
С него се разбирахме и се усе-
щахме с поглед.

- Играхте в две различни 
постановки на „Три сестри”  - 
на Стоян Камбарев в Театър 
„София” през 1998 г. и на проф. 
Крикор Азарян в Младежкия те-
атър” през 2008 г. С какво това 
обогати творческата ви био-
графия?

НИКОЛАЙ УРУМОВ:  Със Стоян 
Камбарев бях работил и преди 
това в  „Януари” в Сатиричния те-
атър. Ние си общувахме на наш 
измислен език, много се заба-
влявахме. Бях готов да го послед-
вам навсякъде и така отидохме в 
Театър „София“, за да направим 
„Три сестри“. Там просто имаше 
някакво свръхусещане.

При проф. Кр. Азарян пък  – 
той ме режисираше със звуци, 
като че ли пишеше партитурата 
на моята роля и се радвахме, че 
това, което той искаше, се полу-
чава. Доверявах му се напълно, 
той ме „водеше“ и в други спек-
такли. Говорехме си често по те-
лефона....Учител може да ти бъде 
не само преподавателят ти, но и 
всеки, от когото се учиш.

- През този сезон поста-
вихте  „Ревизор” на Гогол на 

МАСА ЗА ДвАМАМАСА ЗА ДвАМА

„Ревизор”
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сцената на ДТ- Русе. Кое беше 
най-важно в работата ви вър-
ху пиесата?

НИКОЛАЙ УРУМОВ:   Пре-
ди всичко искам да спомена за 
своето специално отношение 
към Русе. Това е градът, в който 
аз за пръв път се докоснах до го-
лемия театър. Бях войник  в Русе  
в един от силните периоди на те-
атъра ( 1981 и  1982 г.), когато там  
играеха актьори като Констан-
тин Димчев и Елена Стефанова, а 
режисьор беше Слави Шкаров... 
Благодарен съм на сегашния ди-
ректор на театъра Орлин Дяков, 
че ми даде шанс да направя „Ре-
визор” именно тук, на тази сце-
на, с тези колеги и с този екип: 
Виолета Радкова - художник и 
Пламен Мирчев-Мирона - ком-
позитор. 

Говорейки конкретно за рабо-
тата си върху спектакъла трябва 
да кажа, че имахме два месеца на 
разположение за репетиции. За-
почнахме работа на 8 декември 
миналата година, а премиерата 
беше на 10 февруари тази годи-
на. Бе ни дадено необходимото 
време за нормален репетицио-
нен процес, съпътстван с търсе-
ния, проверяване на различни  
варианти и решения на всяка 
сцена. Подходих абсолютно ака-
демично – от действения анализ 
през изясняването на конфли-
ктите и основното действие до 
изграждането на съответните 
характери и образи. Удоволст-
вие е да работиш с вихрения и 
неудържим с енергията си Иван 
Бърнев, когото поканих за роля-

та на Хлестаков, както и с пре-
красните и всеотдайни актьори 
от Русенския театър Венци Пет-
ков, Косьо Станев, Любо Кънев, 
Иван Самоковлиев, Кадри Хабил, 
Тихомир Благоев, Крум Берков, 
Александър Узунов, Юсеин Ну-
риев, Йовко Кънев, както и дами-
те Дина Шошева, Петя Венели-
нова и Яна Стефанова-Хернани. 
Иван Бърнев полита на сцената и 
така увлича останалите, че като 
ято жерави всички са  в полет. 
Това са наистина изключителни, 
отдадени на театъра артисти и 
е жалко, че спектаклите на този 
театър не намират по често от-
ражение в специализираните 
издания за театър и култура.

В Русе има и още нещо, което 
е характерно само за този бъл-
гарски град. Тук всеки отделен 
човек носи европейския дух и 
финес и това личи в отношени-
ята между хората. В този театър 
са работили Слави Шкаров, Еле-

на Цикова, Стоян Камбарев, а аз 
съм се учил от тях и съм се въз-
хищавал на техните спектакли. 
Техният театър е причината да 
пожелая да се занимавам с те-
атър и театъра който искам да 
правя като режисьор, е този теа-
тър! Радвам се че и проф. Георги 
Каприев, и Димитър Стайков оп-
ределиха моята постановка на 
„Ревизор” като славишкаровска. 
Стана ми приятно. Естествено, 
и двамата ми дадоха и добри, и 
ценни съвети-мнения, на които  
изключително държа. Но важно-
то тук е да се каже, че театърът 
в Русе е обгрижван от общината 
и независимо от факта, че не е 
общински, а държавен, община 
Русе отделя всяка година сери-
озна сума за подпомагане на 
театралната и културна дейност. 
Голяма заслуга за това отноше-
ние има  лично кметът на града 
г-н Пламен Стоилов.

Ивон Димитрова

МАСА ЗА ДвАМАМАСА ЗА ДвАМА

„Ревизор”
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ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ

ВАЛЕРИЙ 
ПЪРЛИКОВ

режисьор

1. Тогава, когато пристигнахте, как заварихте 
театъра ни?

- Болен. Провиждаха се първите ефекти на от-
чуждаване на актьорите от репертоара на те-
атрите. Задъханото ловуване на театрални съ-
бития в „ядрените централи” на Бургас, Пловдив 
и Русе вече беше уморена носталгия. В средата 
на следването си се сгуших в родния си град, за 
да работим с четирима актьори от трупата 
на Ловешкия театър върху поетично-сакрамен-
тален текст, в който имаха влюбване (Метер-
линк). Но по времето,  когато зрители трудно 
се намамваха в салона, поетичното нямаше как 
да узрее на сцената… която и да е сцена, с който 
и да е директор, затова чоплехме думички в ти-
шината на холната интимност. Тогава нямаше 
„независими проекти”, трябваше да се напра-
ви „нещо” за да продължим да сме живи. Бях във 
възторг, че мога да избягам от погнусяващите 
уговорки с актьорските класове да се вмъкна ня-
къде, с някой, за два часа и с администрацията 
на ВИТИЗ да ми пуснат един, моля, само един, 
прожектор. Получавах първия си значим житей-
ски подарък – „среща” с хора-неваляшки, дишащи 
само чрез Театъра и изобщо несмислящи дали им е 
професия. Помните ли, имаше такава, специална 
порода човеци – „театърничеви”? Сега си мисля, 
че за приятелите ми това беше по-скоро повод 
да се излезе от необходимостта на всяка цена 
да бъдеш харесвано-успешен – самоспасителен 
жест, с който заменяш бравурната себичност 
с любов. Жест, с който предизвикваш творче-
ската си природа да наруши стереотипите на 

Валерий Пърликов  (театрален режи-
сьор, доктор по театрознание и теа-
трално изкуство) реализирал повече от 20 
постановки за периода от 1996 г. до сега, 
носител на награди за режисура от нацио-
нални форуми по изкуствата. В рамките на 
ръководените от него „Трупа за театрал-
ни експерименти“ (София, 2002 г.) и „Ателие 
за сценични стратегии“ (ТК „Любен Гройс“, 
от 2006 г. и понастоящем) разгръща своя 
изследователски подход в методология за 
работа с актьори, основаваща се на прак-
тики, провокиращи преживявания в измес-
тено състояние на съзнанието. През 2010 
г., за целите на развитието и популяри-
зирането на авторската си стратегия за 
театрална конвенция „театър-метаезик”, 
създава ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА.

Из Google
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функциониране на „театрал-
ното”, пренасяйки акцента от 
социалното в метафизичното, 
където няма утъпкани пътища 
и всичко се налага да преживееш 
лично, първооткривайки. С края 
на репетициите магистрала-
та стана по-рефлективната, 
интензивната сцена, хората 
и събитията бяха под парцали 
сняг, исполинести и безформени 
– 1997-ма. В една нощ пребуледу-
вах нищожността и обществе-
ната декласираност на профе-
сията си. Събудих се свободно 
несвързан, самост, редом с дру-
ги самости. Театърът „храни” 
душата, но не я спасява.

 

2. Искате да  промените те-
атъра. Личната ви идея  - 

манифести, фундаментални ста-
тии, лабораторни практики... ?

- От дълго време наричам 
заниманията си само условно 
„театър”, маскирам ги, защото 
изкуството им дава легитим-
ност. По същество приемам 
работата си като изследване 
на параметрите на човешко-
то (вече не-дух и още не-прах), 
а от няколко години единстве-
ното, което правя, е да превръ-
щам житейската си програма 
в общуване. Последователно се 
примирих, че няма да открия 
структообразуващите човека 
матрици, че ще свидетелствам 
само ефектните фойерверки, 
с които себичността се защи-
щава, че няма да запълня безд-
ните на унаследена отчаяност, 
тресавищно дишащи в сълзите 

на двайсетина годишни деца, 
нито ще превърна в универса-
лен целителен инструмент био-
графията си. И че няма да оста-
вя нищо след себе си.

3. График на дипломни спек-
такли - преведено на теа-

трален език е? 
- Повод за среща. И за благо-

дарност към проф. Елена Баева.

4. Режисурата е практику-
ваща активност, а теа-

трознанието е кабинетна зона. 
Кабинетното не умъртвява ли с 
тежестта на познанието спон-
танната активност, жєвото, 
чара на художественото несъ-
вършенство – често пъти така 
близко до безупречното качест-
во?

- Всичко, което правя съзна-
телно, е да регистрирам уди-
влението си. Записвам и кла-
сифицирам съзерцанието на 
преживелищните механизми, 
при това го правя с въодуше-
влението на „аристократичен 
пътешественик”. Гост време-
нен с нищо несвързан.  „Човеш-
кото” е джунгла неизбродна и 
възторжено бодвайки пръст в 
някоя житейска рана именувам, 
картографирам и забравям, за 
да отворя място за следваща-
та в сънищата си. Резултатът 
на работата ми е не фикция, де-
формираща света, а субективи-
рана истина, изговаряна автор-
ски, нарушавайки комфорта 
на легитимната реч. Изписвам 
се „режисьор” само в проекти-

те на Ателието, не вярвам в 
лидерстваната структура на 
трупата. Гледам на позицията 
си през еквивалента на „пола-
гащ”, създавам условията жи-
вот да потече по определен 
закон. Функцията ми в групата 
е не да създам нормотворени 
форми, а да ги уловя в налично-
то и да ги хигиенизирам до сце-
ничен език, в режим на криза на 
естетичното. Дълбоко уязвено 
от виталния живот. 

5. Вашите вдъхновители? 
Подозирам европейските 

авангардни класици Гротовски, 
Кантор, Брук, Арто ... и не само 
те, вероятно има и отвъд океа-
на...  Защо ви е това днес? Нима 
след божествените катастро-
фални постижения, примерно на 
актьорите на Гротовски,  има 
още за намиране? 

- „Вдъхновители” е хубава 
дума, но такива, отнасяйки ги 
към себе си, бих нарекъл иси-
хастите-безмълвници. И все пак 
няма дума за оттатъкментал-
ното родство. Успокояващо е 
явленията да попадат в култур-
ната си класификация, но какво 
да правиш, когато те „вдъхно-
вява” твоят живот, животът 
на близките ти, а той още да-
леч не е описан, неокултурен 
е. Припознаването изглежда 
допустимо за чужденците, кои-
то за пръв път се сблъскват с 
работата ми, на тях им е нуж-
на формална семейственост, за 
да потънат в интелектуално 
доволство, но на Вас съм Ви в 

Рубриката води Кева Апостолова
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„къщата”. Приемете, че в гра-
дината Ви има саморасляк!

Най-очевидна е връзката ми 
през ритуалното с театрал-
ните антрополози и все пак… 
Гротовски е дисциплинирал хо-
ризонталната партитура на 
Действата си. Не мога да се 
впечатля от това, не го искам 
за себе си. Ако видите нещата, 
правени от екипа на Ателие-
то през последните години, 
може да се „подведете”, че са 
предварително разчетени за-
вършености, а всъщност са ма-
нифестиращ се пред очите ви 
живот. Няма нищо по-уникално 
и вдъхновяващо от перманент-
но творящото се в свобода ми-
роздание. То риторства собст-
вената си смъртност.

6. Разказвач ли е театърът? 
Прелюбодеец ли? Учител 

ли?
- Учителства процесът на 

създаване на сценичния акт. Учи 
те на смирение, на важности 
извън себето. На всеки от ета-
пите си актът съдържа собст-
вената си история. Всичко 
налично в игралното простран-
ство е проточило събитийния 
си шлейф до първото бленува-
не, обичливата длан към екипа, 
жаждането на съкровеност, за-
срещнато в очите на Другия-го-
стенин. Театърът разказва съ-
държащите се извън неговото 
насъщно „тяло” изключително-
сти, изкушавайки се да се скрие, 
умален и засрамен в безплодие-
то да пръкне действителност.

7. Самотен ли сте? Кога се 
чувствате изгубен в теа-

търа?
- Имам любими хора до себе 

си, хора, който са предложили 
себе си да бъдат обичани. Рабо-
тата ми задълго ще е тест за 
лоялност – сам съм срещу това 
изкушение. 

8. Личният ви предрепети-
ционен период? Как става 

изборът ви на текст, който да 
„пренаредите” на сцената?

- Водя се от етапа, на който 
е методологията ми за работа. 
При всеки процес се появяват 
«тъмни» петна, зона, където 
все още не съм бил. Стартова 
«зона» беше от статичност-
та и втишинеността на осо-
бените състояния да се извле-
че психо-телесен материал, 
който да обслужва сетивната 
същност на театъра. Появи-
ха се личностови екстрати на 
преидентифициране – «персо-
ни». После стана възможно да 
се уеднакви манифестацията на 
психичния механизъм в групата, 

за да има характеристиките на 
сценичен език точно за тази (и 
за никоя друга) сценична акция. 
Следващият етап беше да се 
постигне четим в културата 
ни код, за да имаме канал за ко-
муникация със свидетелстващ, 
но непрактикуващ (зрител). 
Взаймодействията между пер-
соните, сценичната среда и зри-
телят доведоха до новирано 
разбиране за драматургичната 
конструкция. На този етап екс-
периментираме с различните 
форми на въздействия, заложе-
ни във формата на зрелището: 
традиционен и интерактивен 
театър, кино, реалити, психод-
раматична среща, ролева игра...

Характеристиките на из-
ходния текст са специфичен 
«капан» за пропадане в тъмни-
те зони и имат прогностичен 
характер – интуиция какво 
дебне в сенките. В този смисъл 
не правя театър, в който ав-
торът на текста е законотво-
рец и никой не може да предви-
ди, разлиствайки го, какво ще 
задвижва говоренето в игрово-

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ

Петър Пондев в акция 
„Червяк”, сценограф Цвета 

Богданова /Ателие VIA 
NEGATIVA, 2010
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то пространство. Текстът е 
логистичната мрежа, в която 
се улавят психичните енергии 
на актьора. Те са освободени да 
се подключват произволно към 
смисъла и затова интерпрета-
цията е винаги актуалната за 
личностовата програма. Уни-
кална за всяко споделяне.

Когато проследявам работа-
та си назад, отчетливо изплува 
и социалната, и, реализирана в 
конфликтната тема на макро-
общността, прогностика. Във 
феномените на тренинга (по-
добно «лабораторията» на 
Юнг) с предварение експлоа-
дират ядрата на социалните 
кризи. «Сценичните събития» 
неизменно синхронизират на ви-
талните.

9. Имате ли свое правило 
кой в  кого трябва да се 

впрегне – образът в актьора или 
актьорът в героя?

- Дистанцията или съответ-
ствието на житейската същ-
ност на актьора и фантазмът 
на образа е теоретичен про-

блем още от формулиране на 
идеологията на «превъплаще-
нието». Затова се пораждат 
определени инерции, с които се 
опитвам да се справя. Доколко-
то работя с «персони», считам 
че актьорът не е в «образ». Аске-
тичният наглед отхвърля всяка 
идея, че ще се ползват блуждае-
нията от възглавницата, фан-
тасмагоричните бърборения на 
съзнанието, за да се фабрикува 
псевдореалност, очевидност. 
Имаме да подражаваме не на 
хоризонтирала, с подобен на 
собствения ни унищожаем лич-
ностен статус индивидуалност 
(доколкото след Аристотел 
театърът е чрез специфични 
средства изобразено в подража-
ние действие), а да разгръщаме 
личността си до уникалните й 
параметри. Станалото тра-
диционно за културата ни раз-
биране за лицедействането е 
сакраментално несъстоятелно, 
защото не отчита баласта на 
«първообраза». Доколкото пра-
вя опити в територията на 
автентичния театър, никога 

не търся встрани от актьор-
ската личност – в тренинга раз-
полагаме с достатъчен арсенал 
от психосоматични механизми, 
за да преакцентираме «Аз»-а, да 
извлечем пълнокръвно новирана 
същност. Театралният език из-
вършва останалото, преиден-
тифицирайки актьора за свиде-
телстващия. «Образът» като 
разбиране за функционирането 
на играта, е резултат на опре-
делена театрална конвенция, 
ние сменяме конвенцията («те-
атър-метаезик»). Но в новопо-
ложената конвенция актьорът 
«става образ», имидж. Обра-
зът-актьор попада в медиен ор-
ганизъм, а той няма отношение 
към съдържанието. Медията е 
гилотина на смисъла, техноло-
гия от модели за въздействие. 
Така се отваря комуникационна 
ниша, в която, парадоксално, 
имиджът може да е защитена 
от достоверност истина. И ис-
тинноста да е допустима жес-
токост (по Арто).

10. Какво е сцената - място 
за завръщания на Шекс-

пир, Чехов.., адреси на стари и 
нови идеи...? Не я ли пренатовар-
ваме с атрибутите и реквизита 
на другите изкуства, като ек-
ранните, например?

- Нищо не бих могъл да на-
правя, ако изстръгна сценич-
ното действо от кореновата 
му система. Но не я търся в 
театралната археология или в 
напукисткото визионерство. 
Действащата структура на 
театъра е разположена върху 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ

Васил Грънчаров и Петър 
Пондев акция „Червяк”, 

сценограф Цвета Богданова 
/Ателие VIA NEGATIVA, 2010
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пълнокръвната биография на 
случващите го. Театърът има за 
задача да я мащабира, да я окруп-
ни и да я превърне във всеобщ 
житейски модел, помествайки 
я в легитимната за специфич-
ната култура мегабиография 
на Първочовека. Без да я сломи, 
унижавайки я до нищощвуване! 
Прегръдка на свърхконкретно-
то с философо-поетичното. 
Така функционира „театрално-
то” според мен. Нито един от 
театралните инструменти 
няма основанието си в сценич-
ното последование, ако не до-
принася за преживяване на нови-
раният демиургичен смисъл на 
съществуването. И всеки един 
би следвало да отпадне, ако 
не функционира в микрообщ-
ността, гравитираща около 
конкретното зрелище/тайн-
ство. 

11. Какво се търси в „Ателие 
VIA NEGATIVA”? За кого? 

Продава ли се? Купува ли се наме-
реното?

- „Ателие VIA NEGATIVA” въз-
никна като необходимост едва 
когато вече имаше актьори, 
способни да претърпят да са 
„оглеждани”, без да губят по-
стигнатия в изместено състоя-
ние на съзнанието преживели-
щен статус. Няколко години 
преди това правех само тре-
нинги, включващи единствено 
преките си участници. Първо-
начално показите бяха „пасив-
ни” – като демонстрация на 
техническо умение, което не 
предполага друго, освен респек-
тиращо наличие1. Непостижи-
мо за зрителя фантасмагорично 
можене на психика и тяло. Това, 
че си способен да въведеш в ези-
ка на зрелището нещо подобно 
на ритуалния статус на лице-
дееца изглеждаше самодоста-
тъчно, но такива примери вече 
има и не може да е основание за 
функционална „среща” в параме-
трите на секуларната ни общ-
ност. Започнахме пълноценно 
да „разговаряме” с гостите си, 
когато положихме като „общо 

място” плацдарма на истори-
ческите кризи в наследството 
на които съ-съществуваме. Хо-
локоста2, Възродителният про-
цес3, Социалистическата рево-
люция4 станаха доверителната 
хоризонтала на споделяне на 
екзистенциалните находки от 
тренинга. Свободата на преи-
дентификация и актуалното ба-
лансиране на конфликтите през 
плаващата идентичност на 
актьорската идентификация, 
понастоящем демонстрират 
психичен механизъм на отра-
ботване на „криза” и са достъ-
пен за съпреживяване житейски 
модел. 

Сложните и отблъскващи 
низове думички тук означават, 
че пред зрителя се разгръща 
живот в неговата феноменал-
ност, освободен, в пълноценна-
та му множественост. Извън 
коловоза на интегрираната 
„ежедневна” личност. Следим 
за „индуцирането” на житей-
ска креативност у свидетелст-
ващия/зрител посредством 
потока на актьорския акт. 
„Разговаряме” чрез поведения, 
маркирани от мирогледи.

Съществуването на ФОНДА-
ЦИЯ КЕРИГМА е празнувана само-
достатъчност. Гледам на види-
мостите в дейността и като 
на възможност да тествам до 
каква степен „мечтаното” от 
нас е статистическа грешка в 
йерархията на обществените 
важности. Да си маргинален е 
единствената креативна си-
туация, ако ценностната ти 
система е различна от масово-

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ

Васил Грънчаров и Петър 
Пондев в акция „Червяк”, 
сценограф Цвета Богданова /
Ателие VIA NEGATIVA, 2010



39

69 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

валидната. Тя не предполага на-
зидание и не воюва с нищо, не е 
нужно да си формално последо-
вателен в изборите си. Съ-съ-
ществувание, без претенция за 
изключителност. При послед-
ната ми премиера в държавен 
театър актьор от трупата 
ми каза, че за да имам възмож-
ността да експериментирам, 
те „трябва” да стават всяка 
сутрин в четири и да играят по 
три детски представления на 
десетки километри от града. 
Някой е заставен да ми слугува!? 
Непростимо е, не съм го знаел! 
Тогава не съм! Знам, че не можем 
да се прехранваме от труда си, 
но пък ние по правило работим, 
защото няма друг смисъл да ста-
ваме от леглото. За мен театъ-
рът не е „изкуство” – витално, 
вдъхновено и без саморефлексия 
– той е обществен механизъм 
за производство на мирогледи. 
Ако общността няма нужда 
от твоя, нямаш задължение да 
го сменяш – правиш микрокул-
тура, около теб се струпват 
съмишленици – отново и отно-
во, като върху кораловокървави 
плаващи острови (по Барба). 
Ръкотворенето на измечтан 
Театър не е по „стечение на 
обстоятелствата”, ирациона-
лизирано влюбване или финан-
сова изгода. Смислообразуващо 
е. Показването на сцена би бил 
похотлив, взрян в самолюбието 
акт, ако не е духовен патос – в 
духа няма състезание, дарът му 
е надсоциален, оттатъшножи-
вотен.

Проектите на Ателието се 

финансират по нормираната 
писта –  чрез кандидатстване 
пред програми на Министер-
ство на културата и Столична 
община. 

Местата за акциите ни са 
ограничени и обикновено се ан-
гажират с предварителна заяв-
ка, гледам на „гостите ни” като 
на изначално съпричастни, пода-
рени ни. 

12. Създали сте ФОНДАЦИЯ 
КЕРИГМА. Самото наиме-

нование „керигма”... Това  няка-
къв „камино” към    театрална 
религиозност ли е?  

- В православното богосло-
вие на „догмата” се гледа като 
на слово за обживяване от въ-
църковените, реципрочно – на 
„керигмата” като на евангели-
зиращо, мисионерсващо слово, 
предназначено за света, извън 
ареала на съборността. Те са 
в съотношение на „тайнстве-
ност”, без да са умълчаване на 
истини. Фондацията беше съз-
дадена за да „публикува” скри-
тостта на тренингите, пре-

веждайки ефектите им през 
сленга на епохата.

Подобен е и случая с „via 
negativa”. Гротовски въвежда 
термина в театралната прак-
тика, за да индикира метода 
си на работа с актьорите – не 
да прибавя инструментариум, 
а да освободи личностите им 
от всичко, което пречи на то-
талния, оголен актьорски акт. 
В този смисъл наистина е нещо 
като пътуване към сакрамен-
талните източници на инди-
видиума. Но много преди това 
„via negativa” е метод на бого-
словстване, при който на Бог 
не се обозначават предикати, 
а се снема маранята на това, 
което Той-не-е. Дъното на кла-
денец в индивида, на което се 
засрещат всички.

13. Интересува ви метаези-
кът, но театърът е физи-

чески...
- „Метаезик” е термин на 

Барт и по същество означава 
феноменът на „открадване” на 
означаващи от един език и полз-
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ването им наготово за образу-
ване на знаци в друг. Допускане-
то е, че езиците са в мрежова, 
нейерархична конструкция, 
пронизана от декодер (нави-
кообразен интерпретант, по 
Еко) и обемат изцяло прежи-
велищното пространство. На 
всяко езиково/преживелищно 
множество съответства но-
виран интерпретант, който 
го предвижва до неприспособи-
мостта си. Нищо не същест-
вува извън езика. Но на езика в 
парадоксален смисъл му липсва 
автентичност, защото харак-
теристиките му се унаследя-
ват. Съзнанието ни е „езиково”, 
граматично обусловено и слу-
жи да отвоюва себичността, 
Аз-ът. Така, съзнанието „ме-

тафрастира” (по Милчев К.) 
реалии в конкретната матери-
алност. Подава вече случили се 
съвършености, завършености, 
предхождащи нас, поведения, 
манифистиращи воля на Друг. 
Когато пишех дисертацията 
си („Театърът като метаезик”) 
отделих специално внимание 
на важността да се отграни-
чи понятието метаезик от 
конотациите с театралната 
метафизика в изследванията 
на „театъра на изворите”. Ме-
таезикът „десакрализира”, по-
соката на пътуване е обратна 
на театралните антрополози 
от края на ХХ век и придърпва 
менталността в телесност. 
Тялото е книга на вътрешните 
ни съдържания и в работата ни 

е предложено за оглозване. То 
съществува в сценичната ре-
алност само във функцията си 
на знак и е постоянен обект на 
интерпретационни мистифи-
кации.

14. Защо наричате предста-
влението акция - само 

бягство от износени  и овехтели 
думи ли?

- «Акция» не е нова за теа-
търа дума, наследена е от Гро-
товски, но си я присвоих вре-
менно, докато напипам своята. 
Имам предвид, че сценичното 
действо е конкретно отиване 
в неизвестното, отрязано от 
потока на ежедневието време-
во и пространствено, което се 
състои по уникален, неповта-
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рящ се никога начин. Липсата 
на обичайната за нашата теа-
трална култура сигурност чрез 
натрениране на сценичната 
и емоционалната партитури, 
свободата, с която актьорите 
въвеждат в сценичната акция 
преакцентиране на смислите, 
провокирани от психичният 
си поток, конкретният парт-
ньорски акт и промяна в сре-
дата, обозначавам с термина 
«симулморт» (вж. в сайта на 
фондацията). «Симулморт» е 
мой термин и не може да бъде 
разбран без идеята за перма-
нентно повтарящата се псев-
додействителност, лишена от 
първооснования, обозначена от 
Бодрияр като симулакрум. Спо-
ред съвременната философия е 
естествена, както носталгия-
та по сакраменталност, така 
и глада по обективно съсъ-
ществуваща на субектността 
реалност. Обречени и двете на 
несъстояване. «Действото си-
мулморт» е бунтовна манифе-
стация на тази естественост. 
Идеята е, че докато настоя-
ваме да изговаряме действи-
телност, тя ще «работи» с 
енергията на речта. Творящо 
мироздание слово.

15. Имат ли театралните 
ви акции дом, постоянен 

адрес, на който да каните гос-
тите си? Голяма сила е нужна в 
днешно време за успешно поведе-
ние. 

- Животът ми е низ от «по-
даръци». Приемам ги като не-
повторимост, само за мен и не 

бих напътствал никого да ги въ-
вежда механично в своя. Заради 
съответстващата на дара от-
говорност. Подаръци бяха ди-
ректорите на театри и трупи-
те, прегръщали проектите ми, 
ръководствата на универси-
тетите, където преподавам. 
Такива са хората, с които рабо-
тя, хората, които ни гостуват 
и тези, благодарение на които 
имаме своя територия и сред-
ства за проектите си (знам, че 
се разпознават, благодаря им!). 

Без постоянно простран-
ство, където да сме намираеми 
и свободни да експерименти-
раме, работата ни нямаше да 
е това, в което ни заварвате. 
От няколко години, след няколко 
гари, «Ателие VIA NEGATIVA» е 
в мазето на Народно читалище 
„Академик Андрей Стоянов – 
2003”, гр. София, ул. Искър 62.

16. Театърът е и споделяне, а  
когато е неразбран заслу-

жава ли камъни?
- Да взривим философоге-

мата. В хоризонтиран разрез 
изглежда като че публичното 
поведение е ситуационно игро-
во и обезопасено проверяване 
елстичността на границите на 
поведенческата допустимост. 
Маркиране ареалът на поноси-
мост на хуманността, отвъд 
която общността ще реагира 
спазматично, обозначавайки ни 
налични и с това – приобщени 
в множество от холограмни 
не-реалности, статистика. Ин-
дикират се не-единствените, 
синхронните с вече-билите по-

ведения. Мегакултурата исто-
ризира модели и не знае нищо за 
уникалността.

Ако допуснем, че човек е 
това, което е, преди «публику-
ването си», самост по необходи-
мостта на житейските си язви 
и индивидуалността му, пропи-
ваща всяко социалнорелевантно 
поведение, е начин да претърпи 
живота, ако се освободим от 
ефимерността на «творческа-
та виталност», ще се отърсим 
от безличната холограмност, 
ще емпатираме. Имаме неспо-
делима нужда от житейските 
си походки, те не са спонтанен 
полет и, отмахвайки уникал-
ната идентичност, всъщност 
нащърбяваме способността на 
човека да обживява матери-
алността, лишаваме го от ос-
нование да е жив. В името на 
какво? Не ни ли научи 1989-та, 
че „културността” е пришит 
към екзистенцията стереотип 
на правилност, не-същност? 
Животосъхранението, инди-
видиумът, а не идеологемата 
и себеоблажаването е основна 
цивилизационна ценност, стои 
най-високо в йерархията на об-
ществените важности. В кон-
куренция с човешкото достойн-
ство. Но те могат да бъдат 
и отказвана «привилегия», а в 
глобалният свят на метаста-
зирала свързаност всяко инди-
видуално поведение повлича не-
изброимо множество животи. 
Имаме да сме отговорни в ед-
новременност за собствените 
си сенки и за тези на човека до 
нас. В едновременост, защото 
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са еднакво черни. Душите ни са 
патриархат на отчаянието (по 
Киркегор). Разберете, «споделя-
ме», съ-делим, не просто въздух 
и време, а смисъл на съществу-
ванието.

17. Как, аз – добронамерени-
ят, отвореният  зрител, 

срещал из театралните магис-
трали и джунгли какви ли не до-
потопни  театрални животни  
и театрални НЛО-та,  да гледам 
на вас – като на театрален гно-
стик ли, театрален еретик ли, 
театрален интелигентен нахал-
ник ли, вманиячен и себичен теа-
трал ли ...?

- Откъде дойде всичко това? 
Не разпознавам себе си в нито 
едно... та аз просто пропъту-
вам кръстопътищата на живо-
та си, обичливо обгрижван от 
любими хора във влажно софий-
ско мазе. 

Много дълго вече ми се налага 
да премислям приспособимост-
та си, пригодността на при-
родата си, към «театралната 
система» и на този етап стиг-
нах до извода, че имам възмож-
ност да оцелея в достойнство, 
като интегрирана личност и 
да се самопонасям, само ако ус-
пявам да поддържам любопит-
ството си към другия човек, 
този, с когото се срещам и в 
тази среща му осигуря свобода-
та да ме изненадва. Изпитвам 
дълбок респект към функциони-
рането на човешката личност 
в метафизичната й среда и 
съм разтърсващо омерзяван от 
собствената си баналност и не-

изтребима интелектуалщина. 
Откакто поддържам напреже-
нието на самоуличаването си, 
последователно се отказах от 
функционирането на режисьора 
като диктатор, носител на ед-
нозначна истина, производител 
на завършености и започнах да 
се интересувам от «течение-
то на живота» - единствено 
то ме смирява, удивявайки. Си-
гурен съм, знаете и от личен 
опит, че по същество в театъ-
ра пазаруването на самолюбива 
индивидуалност и «придобива-
нето на авторитет» е водеща 
мотивационна доминанта, мъг-
ла, която се просмуква в дробо-
вете и изглежда неотчуждимо 
твоя – затова побягнах, свиру-
кайки през скърцащи зъби ... и се 
скрих в Мазето. Преди две го-
дини открих при тренингите, 
че това, което правя, е някаква 
терапевтична форма, в коя-
то назовавам като «театър» 
нещо, което би могло да бъде 
витален живот, среща, изпълва-
ща със смисъл крехката черупка 
на ежедневието. Не е канонич-
но последование, няма никаква 
легитимност, от него не може 
да се черпи авторитет и да се 
предпоставя превръщането му 
някой ден в многолюдно празну-
вана школа – прекалено лично е, 
авторизирано от биографията 
ми. Но има подобни неща в раз-
слоената културност: ролева-
та драма, психодраматичните 
«срещи», архаичните ритуали 
на съпричастието, християн-
ското тайнство на покаяние-
то. Прескачайки от работата с 

«актьора» към «госта», зрите-
лят, механизмът на удивление-
то вече може да е интуитивен, 
автентичен или интерактивен 
театър. Назовано така, дей-
ството успокоява с влизането 
в секуларния свят, може да се 
«сдобри» с науката и да изглеж-
да емпирика (повторяемо). 
Всичко отгоре дава отговор 
на един, единственият въпрос: 
«Как да намеря връзка между 
духовните въжделения, финият 
ментален, нематериален ста-
тус на битие между земята и 
петите ми и «ежедневието»? 
Как да сдобря шейсетината си 
преживни години с вечното?» 

Аскетиката свои името 
за подобно съществувание – 
«странничество» –  то е едно-
временно обозначаващо за пре-
биваването на човека в социума 
и на Духа в личността му. Бих 
предпочел да гледате на мен 
така.

18. Какъв е вкусът на театъ-
ра ?  - на плод, зеленчук, 

минерал....
- Не мога да определя, не про-

вокира никаква асоциация. 

19. Театърът винаги се връ-
ща в тялото, колкото и 

да го сейфаме  в електроники... 
Какво още има за « измъкване» 
от тази материя, разтворена в 
60 процента вода?

- Привилегията на театрал-
ната биография е, че не се пази 
оттатък органиката. Прежи-
вяването е в личния преживели-
щен коридор и не се унаследява. 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ



43

69 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

Така всяко поколение може да 
доволства в собственият си 
«откривателски ареал». Всяко 
тяло е «ново», предложено за 
желаене – в несъзнавания си об-
раз –  повторение на крушира-
ли протягания (душата ни е по 
неизразим начин отелесена). По-
желаванията са възможни за кла-
сификация, но «работят» само 
когато са част от живеене. Не 
на друг, наше. Собственото ни. 
А то не е задълго и отваря вре-
ме за другиго.

20. Бездарие ли е яростта 
на тялото срещу напът-

ствията/режисирането?
- Не, некоректно разбира-

не на «режисирането». Имаме 
да промислим от една страна 
«режисьорът» като демиург 
на свят в съпричастие с чужди 
съзнания, а от друга страна жи-
тейска креативност, освободе-
на от правила. «Педагогиката» 
на класическия репетиционен 
процес е в постепенното пре-
насяне на режисьорската ви-
зионерщина върху актьорите, 
като при това се ползват или 
пригодяват вулгарни психични 
инструменти. Най-често – по-
давяне на актьорската инди-
видуалност, за да се подмени с 
авторизиращата. Или манипу-
лация на психичните трансфе-
ри, за да се постигне несъзнава-
на доверителност у актьора. 
Последва индикирана като ва-
лидна сублимация, в която ре-
зултатът му изглежда лично по-
желан. Механиката на процеса 
включва постоянно сравнение 

на резултата с «идеалния об-
раз» и заличаване на различията. 
Позицията на свръхзависимост 
от дресираността на актьор-
ите, перманентно тласка ре-
жисьора към самолюбивата му 
компенсираща, за да потуши па-
никата от отговорността за 
представлението. Дисбаланси-
рането на предварително раз-
четената актьорска диаграма 
означава и промяна на послание-

то, ако приемем, че театърът 
не е само «естетика» - в наша-
та култура е и етика, идеологе-
мотворящ. А «демиургът» няма 
ресурс да претърпи отчужда-
ване на смисъла, това би било 
етична лудост. И предходното 
бърборене е само дилетантска 
спекулация, игра с пренебрижи-
ми детинщини. Кошмароподоб-
ното е, че процесът е капан за 
патология на духа: себелюбие, 
гордост, тщестлавие – с «то-

пла връзка» към печал и униние. 
В методологията си на рабо-

та не ползвам дидактични ин-
струменти, а моментни снимки 
на психофизичния статус. Това 
е моят избор, не го промислям 
единственовъзможен, а обезо-
пасен. Въвеждането в особено 
състояние и отработването 
на «намеренията» в него ста-
ват само по психотелесен път, 
без да се ползва външно внуше-

ние. Резултатът е «диагности-
ка» на личностните съдържа-
еми, включително редукция на 
културните матрици. Работи 
се изключително и само импро-
визационно, без маркиране на 
желана форма, до попадане на 
психотелесният статус на ли-
цедееца в актуален преживели-
щен ареал. Този преживелищен 
коридор се споделя несъзнавано, 
той е «тема» на групата. След-
ва намаляване интензитета на 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ

 Анета Янкова-Пърликова и Николай 
Чилов в акция „И, моя любов”, среда Ва-
лерий Пърликов /Ателие VIA NEGATIVA, 

2012
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особеното състояние и вто-
рична естетизация. При това 
се запазват характеристиките 
на виталност и се въвеждат ес-
тетически ходове, единствено 
подпомагащи предполагаемите 
нагласи на четене от зрите-
ля. Те са винаги в легитимната 
макрокултура и могат да бъ-
дат целево конструирани. По-
настоящем, за да освободим 
актьора от необходимостта 
да «внимава» за тях, ползваме 
мултимедийни елементи в сце-
ничния език, включително мон-
таж в реално време. Задача на 
«режисьора» е хигиенизирането 
на процеса, поддържане чисто-
тата на канала за комуникация 
между реципиент и лицедеец. 
Така актуалната тема, доми-
нираща трупата, «извлича» 
сценичния акт. Методологията 
представлява разбиране за те-
атъра като «съпричастие» и 
балансира равномерно отговор-
ността за сценичната акция.

21. Регионален ли сте? Срам-
но ли е българското реги-

онално?
- Цялата феминология на ра-

ботата ми е псевдоиндикирана 
биографичност. Аз съм не прос-
то регионалан, а одомашнен, 
приютен в детскостта на лю-
бимите си хора. Тя е това, кое-
то жизненият им материал ми 
предлага за изумяване. Искрено 
се надявам посредством експе-
риментите си да манифисти-
раме универсални механизми, 
но те по същество са лична 
свързаност. Интимен разговор. 

Всичко, което бих допуснал да 
узнаете за работата ми може 
да провидите в съпругата ми 
Анета.

22. Естествено ли е сегаш-
ното художествено без-

различие, дори пренебрежение, 
към политическото около нас?

- Всичко действителнона-
лично е необходимо (по Хегел), 

а то по ментална икономия 
гравитира към естественост-
та. Придобили сме навика да 
мислим в параметрите на про-
изволността и свободата на 
поведението при плаваща жи-
тейска доминанта. Следва да 
се вглеждаме по-внимателно 
в жизнения поток и да осъзна-
ем, че причинно-следствените 
връзки не илюстрират кни-
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 Анета Янкова-Пърликова и Николай Чилов в „Ричард” по „Ис-
торически драми“ от Уилям Шекспир, среда Валерий Пърликов /

Драматичен театър и Етнографски музей – Ловеч,  1997
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жната, лексиконната прагма-
тична, центростремителна 
логика. «Психологизирали» сме 
антропологията, а всъщност 
сме духообиталища.  Преживя-
ването на «действителното» 
е подключено към асоциативен 
поток, при който се афишира 
неспонтанност. Съзнанието ни 
е «принудено», а не свободно 
пожелано. Инструментитари-
умът на себичността ни, себе-
съхраняващата програма, клоко-
чеща в нас, се нарича биография 
и «най-естественото» за нея е, 
че е недействителна – субекти-
вираща реалност. Имаме за ге-
незис погнуса от временността 
на биографията си и жаждаме 
да я отчуждим във вечна забра-
ва! Какъв ти тук театър. 

23. Съвършен ли е ваку-
умът?

- Да. Макар че не съм сигурен 
дали разбирам въпроса по по-
добен на Вашия начин. Защото 
вакуум се ползва като нарица-
телно за свободно, а-матери-
ално пространство, космос, а 
той е само огромно простран-
ство. Нека поясня отговора си, 
ще ползвам теорията на хаоса 
на Пригожин. Когато се нару-
ши концентрацията на флуид в 
ограничено пространство, той 
се извежда от произволното 
му състояние и се привежда в 
ентропичен режим. Спонтан-
но синхронизиращи се молекули 
постепенно образуват схожда-
що се поведение и „набъбвайки” 
то става поведение на цялата 
система, закономерен порядък. 

При това всяка от молекулите 
паметува възможноста и за 
друго (поне още едно) поведе-
ние, което остава реализирано 
в намаляващо множество, но 
никога не изчезва напълно, дори 
при доминацията на „редно-
то”. За мен, по аналогия, тази 
потенциалност на динамиката 
е житейската съвършеност. 
Откритието през тренинги-
те, че психиката е самоподреж-
даща се пригодност и безкрайно 
паметува хипотезите на неслу-
чилите се избори, е въодушевя-
ващият ме мотор на работата 
ми.

24. Претоварен ли е физиче-
ският свят?

- Не, имаме проблем със свръ-
хизобилието на афектни изпраз-
вания. И това е така, защото 
ако поспрем фонтана на пси-
хичната енергия физическото 
изчезва. Конфликтите не са от 
това какъв е или какъв трябва 
да е светът (модерността от-
мря заедно с манифестите), а 
от това, че ако спрем да го по-
сочваме трескаво, той просто 
ще изчезне… Патосът на модер-
ниста-мисианец деконструира 
и преподрежда Универсума, а 
светът понастоящем е отпад-
нал от вещността, преселил се 
е в думите и функционални са 
граматичните правила, защо-
то те свързват в легитимност 
понятия зад които не стоят 
вещи-тела. Не съзерцаваме на-
лично в обектността си Тво-
рение, поради несвързаността 
си с изначалния му функционален 

план. Затова е важна енергията 
на речта и нейната непрекъсва-
емост. Не се умълчаваме, за да 
не се дискредитира материал-
ното… Светът е претоварен 
от шум!

25. Тревогите и надеждите 
ви за българския теа-

тър?
С „българския театър” се 

разбрахме преди години да не се 
тревожим един за друг…

____________
1. Синтетична театрална акция 

„Червяк” (по текстовете на Акутагава 
Рюноске „Зъбчатите колела” и „Разговор 
в мрака”) – 2010 г.

2. Пърформативно-мултимедийна 
акция „И, моя любов” (по „Библия” /из-
дание на Светия синод/; „Хирошима, 
моя любов” /1959 г./ сценарий Марга-
рит Дюрас,  режисьор Ален Рене; „Вири-
диана” /1961 г./  сценарий Луис Бунюел 
и Хулио Алехандро, режисура и сюжет 
Луис Бунюел) – 2012 г.

3. Синтетична театрална акция /
симулморт/ „Ъгъл от Рая” (по: сценария 
на Ги Хибърт „На пет минути от рая”; 
Кана Рачева „България Следите на теро-
ра Възродителният процес”; студията 
„ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС“ на Миха-
ил Груев и Алексей Кальонски (интир-
нет публикации); Мехмед Амид Хамид 
- сборник „Насилие, политика, памет. 
Комунистическият режим в Пиринска 
Македония – рефлексии на съвременни-
ка и изследователя”, съставители Ми-
хаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя 
Василева–Груева, Виолета Коцева–Попо-
ва, Мария Костадинова, Университет-
ско издателство „Св. Климент Охрид-
ски”,2011) – 2013 г.

4. Синтетична театрална  акция 
/симулморт/ „ДЖАН” (по текстовете 
“Река Потудань” и “Джан” от Андрей 
Платонов) – 2014 г.

К. А. 
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ТАТяНА 
СОКОЛОВА

Хореограф

Завършва „класически балет” в Държавното хорео-
графско училище - София. Изпълнител-танцьор в  сту-
дио за съвременен танц  „ЕК“. Специализира съвременен 
танц и театър в Холандия, Германия, Обединено Крал-
ство. Постановки  на театрални и танцови продук-
ции в Турция, Сърбия, Македония и Франция. От 1993 г. 
преподава съвременен танц в НБУ. Основава първата 
в България бакалавърска програма „Танцов театър“ в 
НБУ. Над 80 театрални постановки като хореограф. 
Създава  авторски спектакли  от 2000 г. Най-актуал-
ното  е интересът й към  операта.

Има бакалавърска и магистърска степен  „Балетна 
режисура“. През 2013 г.  защитава   научна степен „док-
тор“ с дисертация на тема „Хореографът в театрал-
ния контекст“.

1. Гравитацията ли е вашият враг?
- Опитвам се отскоро  да ра-

ботя върху някои черти от характе-
ра си, които осъзнах, че не ми носят 
нищо градивно, както в работата, 
така и в съвсем простите неща от 
ежедневието и отношенията с хо-
рата. В този смисъл се стремя да 
търся и да намирам във всичко, кое-
то ми предлага съдбата, по нещо ху-
баво, и да го запазя някъде в главата 
или сърцето си. Гравитацията като 
„зацикляне“ и определение за посто-
янност и неизменност може би не е 
положителен знак за един творец. За 
мен няма нищо лошо да влезеш в гра-
витацията на стойностна кауза, на 
стил и жанр, който ти носи усъвър-
шенстване и развива въображение за 
изразност, на личност, в която се оп-
итваш да разгадаеш нейната уникал-
ност. Най-трудното обаче е колко ще 
останеш там, дали ще имаш куража 
да се освободиш, и най-накрая ще мо-
жеш ли да създадеш своя гравитация.

2. Режисура ли, координация ли, па-
ралелна функция ли е хореогра-

фията/пластиката в един театрален 
спектакъл? 
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Хореография на „Баядерка“ - част 
от спектакъла на балет „Арабеск“ 

„Вива ла класика“ - 2012г  

- От 20 години участвам по всякакви начини в 
театрални спектакли. Каква ще бъде моята роля 
в една пиеса зависи от вкуса, интерпретацията 
на действието „танц“ на режисьора.

Той е човекът, който поставя ограничителни 
стрелки или дава свобода на хореографа в дадена 
постановъчна конструкция. Малко са тези режи-
сьори в България, които имат пластична мисъл 
и които използват невербалния израз на ак-
тьора като изразно средство.

3. Видимият двигателен език, с майстор-
ска метафорична структура,  понякога е 

много по-интересен от другите сценични компо-
ненти. Често пъти той дори спасява постановка-
та от слабата режисура, но, пардон, поправям се 
– не е слаб режисьор този, който кани ярък коле-
га-пластик/хореограф да направи хореографията на 
спектакъла му. Вие как работите с режисьорите?

- Да, работата ми в някои спектакли наистина 
има постановъчно-драматургична функция. Добре 
е, когато усещанията ми за конкретната сцена 
имат допирни точки с режисьорските, това за 
мен е истинската екипна работа. Опитът 
през годините ме направи доста гъвкава в  
това да усещам веднага в какъв творчески 
екип съм попаднала, какво искат точно от 
мен: да направя танцов момент по дадена 
музика; да избера музикална основа и да на-
правя своето виждане за действен момент в 
пиеса; и други. Изключително съм благодарна на 
режисьори, които са много взискателни към това, 
което предлагам. Точно те са предизвиквали въоб-
ражението ми към екстремни движенчески реше-
ния, хореографски нюанси, които носят изненада, 
драматургически обрат, хумор и самоирония. За-
мисляла съм се за това, което понякога ми се случ-
ва в даден театрален проект – за режисирането. 
Да, мога да поставя пиеса и съм го правила (2000 
г. „Пътуване към Коностров“ по Борис Виан), мога 
да работя с текст и да вадя неговата действиена 
пластичност, но никой директор на театър няма 
да позволи това, просто защото съм хореограф и 
навлизам в територия, която режисьорите рев-
ниво пазят. Това не е много важно. Аз искам да се 
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развивам и един ден ще правя 
и това.

4. Езикът на движението е 
планетарен, няма бари-

ери, но бързо остарява. Как се 
поддържа актуалност?

- Не мисля че този език  на 
тялото ще остарее. Всичко е 
в главата и уменията на хо-
рата да се изразяват. Така, 
както Земята се върти и не 
спира, така и всичко около 
нас се променя постоянно. 
Никога не трябва да се забра-
вя това и винаги трябва да се 
чустваме леко изостанали от 
движението около нас. Търсе-
щата и съмняващата се на-
тура за мен е успяваща и пло-
доносна. Формулата, в която 
вярвам е - хармонията между 
индивидуалните представи 
за себе си и това, което из-

вършваме през живота си. 
Актуалността зависи от ин-
дивидуалността, процентна-
та интелигентност и талан-
та на личността и най-вече 
откровената самопреценка 
за това, какво сме свършили 
добре и какво не.

5. Хорото, ръченицата са  
национален диалект, как-

то целувката, прегръдката са 
световен любовен шаблон.  Как 
една Татяна Соколова се ориен-
тира и селектира? Как отхвър-
ля? С цената на какво?

- Шаблоните за каквото 
и да било са за мен наистина 
отправна точка и насока за 
фантазиране на метафорична 
реалност, която почти винаги 
минава през морфологичната 
памет на тялото в традици-
ята. Пречупено през призмата 
на „днес“, как се променят еже-

дневните реакции на тялото, 
запазвайки паметта на кръв-
та? Всичко, което е било в ми-
налото, ме интересува като 
базис. Наистина е интересно 
кой как интерпретира памет-
та и какво надгражда в нея. За 
отхвърлянето почти винаги 
съм категорична: популизъм, 
национална хитрост, елемен-
таризирана патриотичност,  
спекулация с автентичност-
та като уникалност, това са 
намерения, които „надушвам“ 
интуитивно и просто дори не 
обсъждам. 

6. Коя театрална  пиеса 
е подходяща за „тан-

цопис”?  Какво трябва да има 
в нея, за да е вдъхновяваща за 
вас?

- Най-интересни за мен са 
историите, разказа с неочак-
вани обрати. Това не е задъл-

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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жително да са театрални 
пиеси. Работила съм няколко 
авторски проекта, които са 
инспирирани от литературен 
разказ (“Човекът-вълк“ от Бо-
рис Виан), художествена ста-
тия във в.“Лик“(“Везбарки“), 
или пък сцена от комедиен те-
левизионен сериал (сцена от 
„Мрън-мрън“). Що се отнася до 
пиесите, обичам драматурги-
чен материал с много „ремар-
ки“. Там според мен авторът 
дава свобода на интерпрета-
ция, насочва към многоплано-
вост на образа, изпитва поня-
кога режисьорската вещина. 
В този смисъл моята любима 
ремарка е на Шекспир в „Зимна 
приказка“ – трето действие 
се състои само от една  ремар-
ка: „.времето минава...“.Това е 

чудесно предизвикателство за 
постановчиците.  

7. Актьорското тяло е ва-
шият инструмент.  По-

слушно ли е българското ак-
тьорско тяло? Когато го боли, 
мързи, или  просто е неподгот-
вено, тогава щадите ли го за 
сметка на идеите си и зрител-
ското ни  щастие? 

- Обичам да работя с актьо-
ри. Танцовото тяло е прекале-
но подготвено, клиширано и 
изпълнено с навици, от които 
трудно можеш да извадиш екс-
тремна или нормална реакция. 
Всичко  при него минава през 
техника и заучена приповдиг-
натост. Мисля че българския 
актьор  бързо разбира различ-
ните предизвикателства, на 
режисьорските решения (ако 

има такива). В този смисъл 
режисьорите са длъжници на 
актьорите. Режисьорите са 
склонни да обвинят актьора 
за даден несполучлив сценичен 
експеримент, това за мен ви-
наги е било съмнително. Рабо-
тила съм с всякакви актьори 
– с  много добри двигателни 
умения, с никакви такива, с 
прекалено високо самочуствие 
и с обратното такова, чепа-
ти, хрисими, глупави, незнайно 
защо попаднали в тази профе-
сия. Страхотно предизвика-
телство за мен е да вадя от 
тази богата палитра характе-
ри и таланти качества, които 
не подозират, че притежа-
ват. Целта ми винаги е да из-
глеждат и се чувстват добре. 
Опитвам се да намеря точно-
то движение, жест, танцов 
елемент за всеки индивидуал-
но, за да изглежда на сцената 
уверен  в себе си и да повярва, 
че е най-големия танцьор на 
света. 

 

8. Театър за деца или теа-
тър за възрастни – къде 

се чувствате по-истинска?
- Не разделям така работа-

та си. Сценичното показва-
не е едно. Малкият зрител не 
може да бъде излъган. Той реа-
гира веднага на скука, протяж-
ност, фалш и грозота. Еднакво 
отговорно е да работиш за 
всяка възраст. Мисля че всеки 
млад режисьор, пък и не само, 
трябва да направи поне едно 
детско представление, за да 

Постановка и хореография на „Омагьосания“ от Божидар Спасов, Държавна опера 
гр.Пловдив, 2015г. 
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се сблъска с реална зрителска реакция, да усети 
как се справя с ритъма и водене на действие. 

9. Ние  ви ценим, заради ярката символна 
визуализация и оттам - ефектния силует 

на сцените, които постигате. На това ли учите 
студентите си?

- Да създаваме читаво поколение – това е 
отговорна работа. Преди всичко се стремя да 
обуча студентите си в техниката на съвре-
менния танц. Марта Греъм, Мърс Кънингъм, 
рилийз-техника, импровизация, движение в те-
атъра, танц-театър -  това са технически сце-
нични похвати за изразяване с тяло, които за 
мен са основни. Оттам нататък преминаваме 
към индивидуалност на жеста, яркост в изобра-
зяване на образа, развиване на изпълнителска 
и хореографска фантазия. Това са умения, кои-
то искам да предам. Поколенията се променят 
със всяка година. Опитвам се да бъда близо до 
тях и да разбирам промените, но ми става все 
по-трудно. Промяната в ценностната система 
не трябва да променя базисните професионал-
ни натрупвания, които са необходими за сцени-
чен израз.

10. Тревогите и надеждите ви за българския 
театър?

- О, толкова много съм мислила през годините 
за това, че не знам от къде да започна. Изпуснах 
момента, в който трябваше да напусна тази 
страна. Ако бях по-млада  нямаше да остана в 
България. Страшно ме потиска фактът около 
мен ежедневно да има недоволни, мизерстващи 
и отчаяни хора. Това ми действа деградивно и 
психически отрицателно, от там идват боле-
сти и...  надолу, надолу...Мисля че животът на 
българите съзнателно и тенденционно е точно 
такъв. Няма воля това да се промени скоро. Има 
много предпоставки за това. Усещам че всички 
живеем,  уплетени в пипалата на огромен окто-
под. Не говоря за положението на сценичните 
изкуства, а общо, защото в България всичко е 
свързано. Не може една област от живота ни 
да се развива добре, а друга не. За да завършим 
все пак положително, няма случайни неща. Ро-
дила съм се и живея сега, значи така трябва да 
е. Това е един малък отрязък от дълга история. 
Животът ни ще се промени, но аз ще бъда вече 
далеч, далеч...

 К.А.

„Мълчаливи предания”, хореография Т. Соколова, реж. Б. Иванов, ДКТ-Варна
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1.  Иван Сухиванов и още два-
ма редактори –  Росен Дру-

мев и  Георги Ингилизов, правят  
„Море”. Намирам изданието, чи-
ито  издател е община Бургас, 
за много полезно и важно. Има и  
други списания/алманаси, които 
също са финансово подкрепяни 
от общини и местни формации, 
но в тях като че ли регионално-
то е толкова обемно и не рядко 
скучновато, че води до  приглу-
шено национално внушение и 
значение. „Море” е с национална 
рефлективност. Как се постига 
това? Местните пера не ревну-
ват ли, или  Христо Фотев ви 

научи да обичате и „сушата”?

- Литературните издания 
намаляват или поне тези, в 
които си струва да се публику-
ва нова българска литература. 
Ценността на тези издания ще 
нараства, поради ситуацията, 
че  обитаваме един свиващ се 
език, който се употребява и 
все по-лошо. Прилагането на 
добър вкус при направата и 
съответно привличането на 
качествените български авто-
ри към едно издание, осмислят 
усилията по подържането му. 
Местните пера си искат своя-

та “квота” и тук се налага да 
се лавира и да се търси начин 
качеството да не пострада. 
Въпрос на характер на редак-
тора е да не се огъва пред ня-
какви конюнктурни съображе-
ния. Лично аз не деля авторите 
на “местни” и “национални” 
– има един критерий: всеки 
предложил /или поканен да 
даде/ стойностен текст нами-
ра мястото си на страниците 
на сп.”Море”, по този принцип 
се работи вече 6 години.  Хрис-
то Фотев вече е литературен 
мит и е висока летва, а това 
ни задължава да пазим нивото. 
Христо Фотев състави 2 броя 
като главен редактор на тога-
вашния алманах ”Море”, които 
и днес правят впечатление с 
внимателния подбор на авто-
рите, усета към новото в ли-
тературата и пр. В единия от 
тези броеве дебютирах и аз… 
Освен всичко друго литератур-
ните издания създават в някак-
ва насока и самия автор, дават 
му възможност да се ориенти-
ра относно таланта си,  и т.н. 

2.  Либерално отношение към 
жанровете - това неотдав-

на подчерта и д-р Йордан Ефти-
мов при представянето на изда-
нието в столицата. Наистина е 
така - дори драмата/театрал-
ната пиеса (така често нежела-
на!), оригинална или преводна, 
намира място в „Море”. Имате 
ли предпочитания  -  пиеси за въз-
растни или пиеси за деца?  Как 
списанието ще доразвива теа-
тралните си идеи?

ИВАН СУХИВАНОВ 

(Писател, журналист,
редактор на сп. „море”)
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- Йордан Ефтимов направи 
много за популяризирането на 
“Море”. Благодарим също на 
проф. Св. Игов, Митко Новков, 
Марин Бодаков, които са ни 
подавали ръка в трудни момен-
ти на списанието. Вече публи-
кувахме няколко пиеси и дори  
сценарий на режисьора Г.Д. за 
сериал, посветен на Съедине-
нието. По-специално пиеса на 
Тома Марков в съавторство 
с Карбовски провокира нерв-
ни реакции у някои бургаски 
културтрегери, които пък ни 
поискаха и оставките като 
редактори, добре, че инсти-
туционална егида на сегашния  
бургаски кмет засега ни пази от 
щурм на бързо организиращата 
се посредственост… Преди ня-
колко години пък нашият голям 
приятел Кирил Мерджански,  
ни предостави текст, свързан 
с постановка на Лопе де Вега.  
Пиесата за четене си е равнос-
тоен жанр с останалите тек-
стове. Детски пиеси досега не 
са ни предлагали, но да пишеш 
за деца не е никак лесно, не под-
ценяваме жанра. Надяваме се 
някоя от публикуваните пиеси 
да заинтригуват и хора, които 
професионално се занимават 
с театър. Каним и бургазлия-
та Елин Рахнев да публикува в 
“Море”  някоя от новите си пи-
еси…

3. В миналото ли остана 
блясъкът на Бургаския дра-

матичен театър? Изданието ви  
има ли отношение към продукци-
ята му? 

- Връзката на литературно-
то “Море” (основано в края на 
1979г.) с Театър “А. Будевска” 
отново е Христо Фотев, който 
е работил и като драматург в 
театъра. Също така и Недялко 
Йорданов, който е един от ос-
нователите на сп.”Море”. Ми-
сля, че в бургаския театър има 
много добри актьори, с някои 
от тях ние правим и съвместни 
изяви по време на литературни-
те празници. Сещам се за един 
Стоян Памуков например. Наско-
ро правихме с театрални актьо-
ри съвместен поетичен спекта-
къл по случай 80 годишнината 
от рождението на Фотев. Дали 
старата слава може да се върне, 
ами зависи пак от личностите, 
те са тези, които правят ар-
тистична атмосферата и съз-
дават изкуство. Затова такива 
хора трябва да се ценят, да се 
прикоткват, ако трябва… така, 
както ние правим в сп. “Море”. 
Напоследък пък се пръкнаха и щъ-
кат някакви местни хроникьори 
на разцвета и разгрома на бур-
гаския театър през 60-те, ве-
роятно и за да усвоят някакви 

пари… Мисля, че театралната 
критика заслужава, а и се нуждае, 
от доста по-подготвени и наче-
тени индивиди, а не от амби-
циозни драскачи на сензационни 
четива … 

4.  А към Бургаския куклен  теа-
тър и неговите  малки зри-

тели?

- Кукления театър си има 
своите социални, така да се 
каже, функции, той възпитава 
естетически подрастващите, 
както и развива игрово чув-
ство за хумор у тях… иначе е 
сериозно изкуство, което изис-
ква много труд и постоянство. 
С удоволствие гледам и днес 
представленията му… Сещам 
се за един Иван Теофилов, който 
също е свързан с Бургас, за него-
ва пиеса за деца, навремето  по-
жънала международен успех…

5.  „Море” е класическо, харти-
ено издание. Електрониката 

ще измести ли изцяло хартията?
 
- Има няколко броя на “Море”, 

качени в сайта на община Бур-
гас… Но все пак ние си пред-
почитаме книжното тяло, 
“прясната еротика” от докос-
ването, интимността на акта 
на четенето… всичко това ни 
дава книжката. А и самите “Мо-
ре”-та са оформени концепту-
ално като книги, които могат 
да бъдат четени след години, 
а съдържанието им да не е из-
ветряло… 

К. А.

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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