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КАК СЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?  
А КАК МЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?

НИКОЛАЙЙОРДАНОВ

КОНСТАТАЦИИ НА ОЧЕВИДНОСТИТЕ

През 2017 г. кон фе рен ци я та в рам ки те на меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“1 де ба ти ра раз лич ни ас пек ти на про ме ни те, 
ко и то наб лю да ва ме днес в сфе ра та на дра ма тур ги я та. В дру ги фо ру ми 
и тек сто ве сме диску ти ра ли и про ме не на та сце нич на ре ал ност през 
вто ро то де се ти ле тие на 21. век. Разби ра се, ви на ги има ме пред вид и 
на ло жи ли те се ве че те о ре тич ни кон цеп ти за настъ пи ли те про ме ни, ко-
и то зад раз лич ни ем пи рич ни ре ал ности на съв ре мен ния те а тър виж дат 
исто ри чески те про це си: пре ход от дра ма ти чен към пост д ра ма ти чен те а-
тър (Х.-Т. Ле ман), пер фор ма ти вен об рат (Е. Фи шер-Лих те), из мест ва не то 
(не просто ези ко во) на по ня ти е то mise en scène от по ня ти е то performance 
(П. Па вис) и т. н. Това са все ин ст ру мен ти за ос мис ля не на те ат рал на та 
кар ти на и настъ пи ли те (и настъп ва щи те) в нея про мени.

В то зи текст искам да поста вя ак цен та вър ху ек зистен ци ал но то ми пре-
жи вя ва не на про ме ни те в по ле то, ко е то на ри ча ме „те а тър“. Можем да 
пе риф ра зи ра ме из вест на та ми съл на Макс Фриш: „Се га не е вре ме за 
лич ни исто рии. И все пак чо веш ки ят жи вот се осъ щест вя ва или про ва ля 
в от дел на та лич ност, ни къ де дру га де“ – в сми съл, че те а тъ рът в край на 
смет ка се случ ва или не в пре жи вя ва не то и ос мис ля не то му от все ки 
зрител. Разби ра се, не ста ва въпрос за лич ни днев ни ци, би огра фич ни 
раз ка зи и т. н., а за опит да се ви ди ед нов ре мен но про мя на та как то на 

1 Дра ма тур гич ни тен ден ции през фо ку са на меж ду на род ния те ат ра лен фести-
вал „Вар нен ско ля то“. Сбор ник от кон фе ренция. София: Фон да ция „Homo 
Ludens“ & Фон да ция „Via Fest“, 2017. Виж по-спе ци ал но ста ти и те на Ни ко ло ва, 
Ка мелия. Драма тур гич ни тен ден ции и поста но въч ни под хо ди…; То пал джи-
ко ва, Анна. Някол ко въпро са око ло по ня ти е то дра ма тур гия за съв ре ме нен 
те а тър; Ни ко ло ва, Ру мяна. Българ ска та дра ма тур гия и фести ва лът; Бай ков, 
Ми хаил. Нови бъл гар ски дра ма тур гии…; Тер зи ев, Асен. Драма тур гия на случ-
ва не то; Та га ре ва, Ал бена. Визу ал на та дра ма тур гия…; Ге ор ги е ва, Ан ге лина. 
Драма тур гия на тан ца…; Дой че ва, Ве нета. Драма тур гия на еди ни ца та…; и др.
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те ат рал на та сце на, та ка и в на чи на ни на мис ле не. В то зи опит не из беж но 
ще се про ек ти ра кон тек стът на вре ме то и наг ла си те на мо е то по ко ле-
ние, чи и то те ат рал ни спо ме ни да ти рат след сре да та на 70-те го ди ни на 
ми на лия век, а прев ръ ща не то на гле да не то на те а тър в про фе си о нал но 
за ни ма ние – от края на 80-те. При то ва при един все по-раз ши ря ващ се 
хо ри зонт – от ло кал ния през на ци о нал ния, а след то ва и към меж ду на-
род ния кон текст. Впро чем та ка ва би след ва ло да е чест но из ло же на та 
су бек тив на по зи ция, за що то ние ви на ги сме склон ни да ге не ра ли зи ра ме, 
ма кар че поз на ва ме са мо част от не из б ро и ми те те ат рал ни прак ти ки на 
све тов ния те атър. Така че вся ко обоб ще ние из вън кон тек ста на на ши те 
не пос ред ст ве ни впе чат ле ния но си риска да бъ де не точ но или най-мал-
ко то твър де грубо.

Тук ня ма да раз съж да вам вър ху про ме ни те в по ли ти ческа та, ико но ми-
ческа та и кул тур на та па ра диг ма след 1989 г. и тях но то от ра же ние вър ху 
те ат рал ни те про це си в Юго из точ на Ев ро па и по-кон крет но в Бъл га рия2. 
Ясно е оба че, че те бя ха ре ша ва щи не са мо за из куст ва та, но и за со цио -
кул тур ни те наг ла си на ця ло то об щество.

Кои са оче вид ни те пос лед ст вия и но ви те ре ал ности в те а тъ ра днес:

 – След ка то през мо дер ност та на 19. и 20. век ев ро пейски ят те а тър се 
е раз ви вал ка то съв куп ност от на ци о нал ни прак ти ки, ко и то са фор-
ми ра ли шко ли, ин сти ту ции и тра ди ции, те а тъ рът в на ча ло то на 21. 
век все по ве че за поч ва да се от къс ва от та зи обус ло ве ност. Доста-
тъч но е да ви дим мно жест во то меж ду на род ни копро дук ции, транс -
гра нич на та мо бил ност на спек так ли и ар тисти, про пуска не то да се 
от бе ле жи при над леж ност та на ар тиста или тру па та към опре де ле на 
стра на (осо бе но при по-ал тер на тив ни те фор ми) и т. н. Приме ри те 
са без край но мно го, ето са мо един – ня как не вър ви след име то на 
Иво Дим чев и опре де ле ни е то physical artist да на пи шеш „Бъл га рия“, 
а и то ва ня ма да е адек ват но за мно го от не го ви те пър фор ман си, 
съз да де ни на раз лич ни места по света.

 – Днес гра ни ци те на са мо то по ня тие „те а тър“ са не о боз рими. Все по-
ряд ко се из пол з ва ар гу мен тът „то ва не е те а тър“ при ви да на не що 
не поз на то, за що то ве че яс но осъз на ва ме, че не съ щест ву ва са мо 
ед на кул тур на тра ди ция, един те ат ра лен код, ед ни пра ви ла за пра-

2 Йор да нов, Н. Те а тъ рът в Бъл га рия 1989–2015. С., Ин сти тут за из с лед ва не на 
из куст ва та & Фон да ция „Homo Ludens“, 2016.
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ве не и гле да не на те атър. Хибрид ност та на на ша та епо ха, съ че та на 
с гло бал но то смес ва не на кул ту ри те пред по ла га по доб но мис ле не 
и до ня къ де обез с мис ля тър се не то на спе ци фич ния те ат ра лен език, 
от сто я ва не то на непри кос но ве ни есте ти чески те ри то рии, из пол з ва-
не то на един-един ст вен твор чески метод.

 – Скъс ва не то на те а тъ ра с пред ста ва та, че той е ав то ном на ху до жест-
ве на ре ал ност има дъл га история. Разби ра се, цен т рал на та ро ля, 
ко я то Писка тор и Брехт имат в то зи про цес тряб ва да бъ де по со че на, 
ма кар че пър ви те ин ту и ции за то ва мо гат да бъ дат от кри ти още в 
на ту ра лизма. Поства ри ан ти те на „те а тъ ра на ре ал ност та“ днес се 
мик си рат с най-раз лич ни под хо ди – с до ку мен тал на та дра ма, с взе-
тия не пос ред ст ве но от жи во та ма те ри ал за сце на, с по ли ти ческа та 

„Ри чард III“ – У. Шек с пир, реж. Р. Сту руа, Те а тър „Шо та Руста ве ли“ – Тби ли си, 1979
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ак ция и со ци ал но то действие. Но то ва не е един ст ве на та въз мож на 
по со ка на раз ви тие на ан ти и лю зор ния те атър. Изла зи те от сфе ра та 
на фик ци я та, а от там и от „ху до жест ве ния те а тър“ към тър се не то на 
„ре ал ност“ са мно го по соч ни – те во дят към мно жест во пос лед ст вия 
не са мо за ти па пред став ле ние, ко е то гле да ме днес, но и за ви да на 
тек сто ве те за те а тър и на чи ни те на ак тьор ска игра.

 – Кул тът към „аза“, към су бек тив но то, към пра ва та на лич ност та, кой то 
се на ло жи чрез бун та на мла ди те от 60-те го ди ни на 20. в., чрез бу ма 
на поп кул ту ра та и по ли ти ки те, то ле ри ра щи раз ли чи е то, из ве де на 
пре ден план лич ни те исто рии на сце ната. Те съ че та ва ха до ку мен-
тал но то и би огра фич но то, ре ал но пре жи вя но то и ре ал ния акт на 
раз каз ва не то му. В те зи без б рой лич ни исто рии све тът и жи во тът 
за поч на ха да се раз д ро бя ват на все по-мал ки пар чета. Загу ба та на 
це лост та на све та пър во на чал но не из г леж да ше да е ня ка къв проб-
лем, тък мо напротив. Но на пос ле дък се за бе ляз ва и из вест на умо ра 
от бро де не то из без край ни те ин ди ви ду ал ни би огра фии, тъй как то 
пер ма нен т ни те ре во лю ции на аван гар да и не о а ван гар да до ве до ха 
до умо ра от ек с пе ри мен ти с те ат рал ния език, сце нич ни те фор ми и 
ма ни фестите.

 – При съ да та на един от ба зис ни те фи ло со фи на пост мо дер низ ма – 
Ж.-Ф. Ли о тар, че е до шъл кра ят на го ле ми те раз ка зи, най-често на цио-
на листич ни или иде о ло ги чески, е, раз би ра се, вяр на ка то ло ги ка на 
исто ри ческо то раз ви тие на наг ла си те в за пад ния свят. Емпи рич ни те 
до ка за тел ст ва осо бе но към края на 20. век из г леж да ха не ос по рими. 
Но иде о ло ги чески те и на ци о на листи чески те мат ри ци ни ко га не бя ха 
де мон ти ра ни на пъл но; те просто бя ха из ти ка ни в кул тур на та пе ри-
ферия. Оказа се оба че, че те мо гат лес но да бъ дат ре ак ти ви ра ни, ко га то 
се по я вят пред на ме ре ни стра те гии, це ля щи имен но това. Във вто ра та 
по ло ви на на на ше то де се ти ле тие, ко га то кон сен сус но бе при е то, че 
ве че жи ве ем във вре ме то на постисти на та, виж да ме как от лом ки те 
от ста ри ком про ме ти ра ни (мис лех ме!) иде о ло гии и сю же ти мо гат да 
за ра бо тят от но во с пъл на сила. Особе но сред ин тер нет-по ко ле ни я та, 
ко и то за гу би ха реф лек си те на исто ри ческо то мис лене. Това се ока за, 
че не е без пос лед ст вия и за те ат рал ния живот.

 – Без по щад но яс но днес е съ що та ка, че те а тъ рът, до ри в не го ви те ек с-
пе ри мен тал ни и со ци ал но-про тест ни фор ми, е сил но за ви сим от па-
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за ра; са ми ят той се оказ ва често зас му кан от прак ти ки те на ед на или 
дру га ин дустрия. Това, не за ви си мо да ли ни ха рес ва или не, е факт, 
и то не са мо във фор ми те, ко и то по си ла та на ед на про дъл жа ва ща 
инер ция мно го хо ра на ри чат „ко мер си ал ни“. Воде щи те фести ва ли и 
програ ми ра щи цен т ро ве по све та, раз чи та щи на пуб лич ни суб си дии 
и/или на ви со ка та по ку па тел на спо соб ност на сво и те по тен ци ал ни 
зри те ли, на ла гат це ни на спек так ли и ар тистич ни хо но ра ри, ко и то 
пре ди 30 го ди ни из г леж да ха кос ми чески. Съот вет но най-бо га ти те 
про ду ци ра щи цен т ро ве, тък мо за що то имат та къв па зар, ус пя ват да 
прив ле кат све тов ни та лан ти и ком пе тен ции, ино ва тив ни сце нич ни 
тех но ло гии и мар ке тин го ви стра тегии. Приме ри те от но во са мно го-
б ройни. Можем да взе мем са мо един (прекра сен!) спек та къл, кой то 
по каз ва ме в то ва из да ние на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ ка то част от програ ма та на „На ци о на лен те а тър – 
Лон дон на жи во“ – „Хе да Габ лер“ по Хен рик Иб сен в но ва вер сия 
на Пат рик Мар бър, поста вен от за бе ле жи те лен ре жи сьор ка то Иво 
ван Хо ве, изигран от ак тьо ри, меж ду ко и то све тов на звез да ка то Рут 
Уил сън, зас нет със свръх мо дер на ви де о тех ни ка и из лъ чен по са те ли-
тен път в ки но са ло ни по всич ки кон ти ненти. Имаме ли съм не ния, че 
зад та зи ком би на ция от кре а тив ност и ино ва ции сто ят ин вести ции 
(съ от вет но въз в ра ща е мост), ко и то мно го мал ко те ат ри по све та мо-
гат да си поз волят? Разс ло я ва не то меж ду те ат ри те и ар тистич ни те 
ком па нии по та зи ос е не об ра тим про цес, кой то истин ски про ме ня 
те ат рал ния пей заж (и кой то тряб ва да ни за ни ма ва, а не спо ро ве те 
да ли да ден спек та къл е „ко мер си а лен“ или не).

То ва са кон ста та ции за оче вид ности те в те ат рал ния жи вот днес. Можем 
да раз съж да ва ме и диску ти ра ме по тях, мо жем да ги под це ня ва ме или 
над це ня ва ме ка то про це си, ко и то са раз гръ щат в един по-те сен или 
по-ши рок кон текст (ло ка лен, на ци о на лен, ев ро пейски, све то вен), но те 
са в зна чи тел на сте пен кон сен сус ни сред хо ра та, ко и то гле дат ак тив но 
те а тър и раз съж да ват вър ху ак ту ал ни те му раз вития. Дали те ще бъ дат 
кон ста ти ра ни, за ви си от зри тел ския хо ри зонт, от сте пен та на поз на ва не 
на те ат рал на та те о рия и исто рия, раз би ра се, и от ин ди ви ду ал но то лю бо-
пит ст во и ана ли тич ни спо соб ности. Но за все ки, кой то гле да доста тъч но 
те а тър в раз лич ни кон тек сти, те зи оче вид ни про ме ни са на ли це. И то га ва 
ид ва важ ни ят въпрос:
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ОТ КАКВА ПОЗИЦИЯ РАЗСЪЖДАВАМЕ?

Лич но аз, от по зи ци я та на чо век, кой то ви дя за пръв път те а тър в ус ло ви-
я та на ед на то та ли тар на дър жа ва, ко га то за ус пе шен спек та къл при е мах 
все ки, в кой то ре жи сьо рът – ос нов на та твор ческа фи гу ра в те а тъ ра от 
края на 70-те и през 80-те го ди ни на 20. в. – от кри ва ше но ви есте ти чески 
ни ши из вън офи ци ал ния ка нон на со ци а листи ческия ре а ли зъм или ус пя-
ва ше да вну ши ня как ва опо зи ци он на ми съл чрез не о чак ва на але го рич на 
ин тер пре та ция на кла си чески те тек стове. Друга та ка ва ав то ри тет на за 
мен фи гу ра бе ше та зи на дра ма тур га, кой то ус пя ва ше да на мек не за 
ак ту ал ни те проб ле ми на де ня в но ви те пи еси. Не е не об хо ди мо да се 
спи рам на име на та на во де щи те бъл гар ски ре жи сьо ри от оно ва вре ме – 
Ле он Да ни ел, Ви ли Цан ков, Юлия Ог ня но ва, Кра си мир Спа сов, Кри кор 
Аза рян, Ни ко лай По ля ков, Лю бен Гройс, Пан те лей Пан те ле ев, Ди ми тър 
Го чев, Иван Доб чев и др. имат ве че сво е то за па зе но място в съв ре мен на-
та исто рия на бъл гар ския те атър. Всеки от тях е допри не съл по ня ка къв 
на чин за фор ми ра не на пред ста ви те ми за те а тър, как то и дра ма тур зи 
ка то Йор дан Ра дич ков, Кон стан тин Или ев, Иван Ра до ев, Ста нис лав Стра-
ти ев, Бо ян Па па зов, Мар га рит Мин ков, Сте фан Ца нев и др.

Две чуж ди поста нов ки то га ва оста ви ха не заб ра ви ми спо ме ни у мен – 
„Ри чард III“ от Шек с пир под ре жи су ра та на Ро берт Сту руа (Те а тър „Шо та 
Руста ве ли“ от Гру зия, кой то госту ва в На род ния те а тър през 1983 г.) и 
„Вуй чо Ва ньо“ от Че хов, поста нов ка на ли тов ския ре жи сьор Ей мун тас 
Некро шюс и не го ва та тру па „Ме но Фор тас“ (по ка не на на фести вал в 
Из то чен Бер лин през но ем в ри 1989 г. ня кол ко дни пре ди да пад не Бер-
лин ска та сте на). Стуруа по ка за въз мож ности те на един те а тър, бли зък до 
Брех то ва та пред ста ва за игра чрез от чуж де ние от пер со на жа, а Некро-
шюс – до как ви пре де ли мо же да стиг не пси хо ло гиз мът на сце ната. Това 
бя ха за мен от кро ве ния, как ви то пред по ла гам са би ли за дру ги ко ле ги 
госту ва ни я та в Со фия на спек так ли те на Жан-Луи Ба ро или на Йо зеф 
Шай на през 1982 г. в рам ки те на „Те а тър на на ци и те“ (ко и то аз, би дей-
ки по то ва вре ме вой ник, не ус пях да ви дя, но жад но че тях от къс леч ни 
све де ния в пре са та за тях).

След па да не то на Сте на та те а тъ рът на 90-те за поч на да се раз кри ва пред 
мен с ця ло то си бо гат ст во и мощ. Не са мо че ве че мо жех ме сво бод но да 
пъ ту ва ме по све та (ма кар и огра ни че ни от фи нан со ви те си въз мож ности 
и за дъл жи тел ни те то га ва ви зи), гле дай ки спек так ли на те ат рал ни ико-
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ни ка то Пи тър Брук, Ро бърт Уил сън, Дек лан До не лан, Еу же нио Бар ба и 
мно го други. Но и са ми ят бъл гар ски те а тър ки пе ше от от при ще ни енер-
гии – твор чески те еки пи око ло Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев в 
ТР „Сфу ма то“, око ло Въз кре сия Ви хъ ро ва в НБУ – Те ат ра лен де пар та мент, 
око ло Те ди Москов в Те а тър „Ла Стра да“, за ше ме тя ва щи те пър ви спек-
так ли на Га лин Сто ев, Явор Гър дев, Иван Пан те ле ев, Ли ли Аба джи е ва и 
не заб ра ви ми те пос лед ни поста нов ки на Сто ян Кам барев. Като че ли не 
са мо в Бъл га рия, но и в ця ла Из точ на Ев ро па нат ру па ни те пости же ния 
на ре жи сьор ския ав тор ски те а тър, съ че та ни с вку са на сво бо да та и лю-
бо пит ст во то към въз мож ности те на те ат рал ния ин стинкт криста ли зи ра-
ха в кре а тив ни под хо ди, мощ ни поста нов ки, уни кал ни ре жи сьор ски и 
ак тьор ски по чер ци. В пър ва та по ло ви на на 90-те вяр вах, че те а тъ рът ще 
про дъл жи да се раз ви ва в та зи ли ния, стре мей ки се да постиг не един ст-
ве но по-ви со ка изоб ре та тел ност, мъд рост, се тив ност… Не що ка то „кра ят 
на те ат рал на та исто рия“, ако напра вим ана ло гия с уто пи я та на Фу куяма.

„Вуй чо Ва ньо“ – А. Че хов, реж. Е. Некро шюс, Мла деж ки те а тър – Вил нюс, 1986
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След 1995 г. по ех от го вор ности към те ат рал ния фести вал „Вар нен ско 
ля то“ и в же ла ни е то на фести вал ния ни екип да го пре вър нем в меж ду на-
ро ден вед на га от крих за ви си мост та меж ду поста но въч на та кре а тив ност 
и па зар на та це на на спек так ли те, ко и то бя ха съз да де ни из вън бъл гар ския 
кон текст. Значи ми сил ни поста нов ки са госту ва ли и пре ди по ли ти чески-
те про ме ни в Бъл га рия, но то ва е ста ва ло по ли ния на кул тур ния об мен 
меж ду стра ни те от Съ вет ския блок или по си ла та на двуст ран ни кул тур ни 
спо год би с оста на ли те дър жа ви, ко е то оз на ча ва, че оси гу ря ва не то на 
огром ни те фи нан со ви раз хо ди за по доб ни тур не та е оста ва ло встра ни 
от вни ма ни е то на те ат рал ни те среди. Имен но меж ду дър жав ни ят об-
мен е на ла гал раз би ра не то за „пред ста ви тел ност“ на ка не ни те чуж ди 
спек так ли по то ва вре ме. В но ви те па зар ни ус ло вия оба че ма ща бът и 
ка чест во то на пред ста вя на та чуж да про дук ция ста ват пря ко за ви си ми от 
фи нан со ви те въз мож ности на кул тур ния опе ра тор, а иде я та за ней на та 
„пред ста ви тел ност“ от стъп ва пред пред по чи та ни я та и вку са на се лек-
ци о не ра или ку ра то ра, пред съ об ра же ни я та с на ци о нал ния и ло кал ния 
со ци о кул ту рен кон текст. Но тук ня ма да го во рим как те ат рал ни ят фести-
вал във Вар на се раз ви от на ци о на лен в меж ду на ро ден, ни то как от не го 
се ро ди и ини ци а ти ва та СветовентеатървСофия, а по-ско ро искам да 
обър на вни ма ние на то ва, че кре а тив ни ят, ви со ко ху до жест вен те а тър, 
в кой то ре жи сьо рът мо же ше да постиг не не ве ро ят на си ла и ин тен зи тет 
на вну ше ни я та, об ра зи те и чо веш ка та енер гия на сце на та, посте пен но 
се осъз на ва ше и в бъл гар ски ус ло вия ка то част от един гло ба лен арт 
пазар. Неза ви си мо как ви ар тистич ни на ме ре ния афи ши ра ха са ми те 
твор ци или кул тур ни те опе ра тори. Тенден ция, ко я то ще ше все по ве че 
да се за дъл бо ча ва в бъ деще.

Пър ви ят ев ро пейски, ма кар и под френ ска еги да на фести ва ла в Ави ньон, 
ши ро ко ма ща бен про ект за по каз ва не на най-доб ро то от из точ но ев ро-
пейска та сце на пред за пад но ев ро пейски те зри те ли се слу чи в края на 
90-те го дини. Програ ма та ТЕ О РЕМ це ле ше да пред ста ви най-ин те рес ни те 
име на от из точ но ев ро пейския те а тър не са мо в Ави ньон, но и на дру ги 
за пад но ев ро пейски фести ва ли, съз да вай ки ус ло вия за бъ де щи ко ла-
бо ра ции. В ня ка къв сми съл то ва бе и кра ят на кул тур но то раз де ле ние 
меж ду За пад на и Из точ на Ев ро па, ма кар и на ни во съв мест на ра бо та и 
об мен на ар тисти и те ат рал ни про дук ции (за що то дъл бо ки те раз ло ми в 
кул тур ни те наг ла си, ко и то оста ви ха го ди ни те меж ду 1945 и 1990-а меж ду 
две те части на Ев ро па про дъл жа ват и до днес). Така, на ред с име на та на 
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То мас Остер ма йер, Са ша Валц и Ро мео Касте лу чи, в програ ма та за Ави-
ньон 1999 бе то ва на Те ди Москов с „Майсто ра и Мар га ри та“, а „Чер но то 
ру но“ на ТР „Сфу ма то“ бе по ка за но на Ави ньон 2000 за ед но със спек-
так ли на Пи на Ба уш, Ален Пла тел, Гже гош Яжи на, Оска рас Кор шу новас. 
Тряб ва да по со чим съ що, че око ло та зи програ ма се ро ди ха мно жест во 
ней ни про дъл же ния, раз к ло не ния и дру ги ини ци а ти ви. В ня ка къв сми съл 
ТЕ О РЕМ бе ле же ше за вър ш ва не то на про це са на впис ва не то на всич ки 
ев ро пейски те ат рал ни кул ту ри в ед на об ща мо зай ка, тъй как то ня коя 
из лож ба оз на ме ну ва прик люч ва не то на опре де лен твор чески ци къл 
при ху дож ника.

То га ва на меж ду на род ни кон фе рен ции и диску сии чух пър ви те под мя та-
ния, че то ва е ка пи та листи ческа ек с п ло а та ция на твор ческа та енер гия от 
Из точ на Ев ро па с цел пе чалба. По пра ви ло те ид ва ха от твор ци и кул тур ни 
опе ра то ри, ко и то бя ха оста на ли из вън та зи програ ма, но факт е, че ТЕ О-
РЕМ на исти на на по до бя ва ше хи пер мар кет, кой то пред ла га ше ка то сто ка 
на гло бал ния арт па зар от кри ти я та на твор ци те, из вър ши ли ре во лю ци и те 
в те ат рал ния език след по ли ти чески те про ме ни в из точ но ев ро пейски те 
об щества. Към края на 90-те те зи но ви по ли ти ко но ми чески кри ти чески 
наг ла си за поч на ха да нав ли зат в бъл гар ска та те ат рал на среда. Спом ням 
си как на ед на от диску си и те в рам ки те на МТФ „Вар нен ско ля то“ през 
1997 г. Иван Ста нев – ре жи сьо рът, свър зан с есте ти чески те про би ви на 
сце на та през 80-те и за ми нал да ра бо ти в Гер ма ния още пре ди про ме-
ни те, за я ви ма ни фест но: „Цен зу ра та на па за ра е съ ща та ка то иде о ло-
ги ческа та цен зу ра“. После се ока за, че то ва са ду ми на Хай нер Мю лер, 
как то и че са ми ят Хай нер Мю лер, ос вен че е ге ни а лен дра ма тург, е 
бил и свър зан с ЩА ЗИ. Което не оз на ча ва, че не е прав за цен зу ра та на 
па за ра, с не об хо ди мо то уточ не ние оба че, че па за рът пред ла га все пак 
мно жест во ни ши, до ка то иде о ло ги ческа та опе ка – са мо ед на за дъл жи-
телна. Оттук ид ва та зи ус лож не ност и до ня къ де обър ка ност в мис ле не то 
на из точ но ев ро пейския чо век (приз на вам – и у мен), ко я то про дъл жа ва 
до днес – посто ян но то раз д во е ние меж ду уз на ва не то за не у мо ли мост та 
на па зар ни те ме ха низ ми и за тай ни те, вла че ни от то та ли тар но то ми нало.

Раз би ра се, бях на пъл но на яс но за ля ва та ори ен та ция на го ля ма част от 
ин те лек ту ал ния и ар тистич ния елит на За пад. В те зи кръ го ве про дъл жа ва 
и до днес да съ щест ву ва ед но под раз би ра що се ле ви чар ст во, а и от кри то 
(нео)мар к си ческо иде о ло ги ческо мис ле не сред твор ци те и кри ти ци те; 
не що, ко е то в ми на ва щи те за „прогре сив ни“ сре ди не се поста вя под 

Ни ко лай Йор данов. КАК СЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?...



18

съм нение. Гледах на то ва до ня къ де сниз хо ди тел но, до ня къ де раз би ра що, 
за що то си каз вах: ка пи та лиз мът е по-жиз не на та об щест ве на систе ма, но 
тя съз да ва и про ти во ре чия, ко и то тряб ва да бъ дат по соч ва ни, а и вся ка 
нес пра вед ли вост си стру ва да бъ де ра зоб ли ча вана. Освен то ва по доб ни 
мар к си чески въз г ле ди не са попре чи ли Ай зен щайн, Брехт или Стре лер 
да бъ дат ве ли ки твор ци, а Вал тер Бе ня мин или Ро лан Барт – про ник но-
ве ни те о ре ти ци и кри ти ци на из куст вото. Нико га не съм до пускал оба че, 
че кри ти ка та към ка пи та лиз ма в те ат рал ни те прак ти ки в на ча ло то на 21. 
век мо же да стиг не до из пе пе ля ва ща ом ра за въ об ще към за пад на та ци-
ви ли за ция, към Ев ро па, а в пос лед ни те го ди ни към Ев ро пейския съюз. 
Че мо же да изоб ли ча ваш с та ка ва не на вист со ци ал но то не ра вен ст во, 
ал ч но ст та към пе чал ба или не за чи та не то на пра ва та на от дел ни гру пи, 
а да оста неш сляп за всич ки оста на ли чу до вищ ни престъп ле ния, ко и-
то се вър шат по света. Че за чо веш ки те не щастия е от го вор на са мо и 
един ст ве но за пад на та об щест ве на система. Защо оста ват из вън фо ку са 
на вни ма ние про ти во ре чи я та, съ щест ву ва щи в не ка пи та листи чески те 
или не за пад ни те об щества? Та те често са мно го по-трав ма тични. Да не 
го во рим, че при по доб на пре зум п ция въ об ще се заб ра вя за ек зистен-
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„Или а да“ по Омир, реж. Й. Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен те а тър / Град ски 
те а тър Люб ля на / Цан ка рев дом – Люб ля на, 2015
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ци ал на та чо веш ка дра ма, за от го вор ност та при из бо ра на ин ди ви да, 
за тра гич ния или ко мич ния му сблъ сък със съд ба та?… Но по до бен ан-
ти ка пи та листи чески па тос за поч на да опре де ля го ля ма част от т. нар. 
„ан га жи ра на“ те ат рал на про дук ция през пър ви те две де се ти ле тия от 
но вия век, сво е об раз на ре ми нис цен ция на „те а тъ ра на бун та“ от 60-те 
и 70-те го ди ни на ми налия. При то ва сил но то ле ри ра на от те ат рал на та 
кри ти ка и ек с пе р т н и те ре ше ния за раз ход ва не то на пуб лич ни сред ст ва 
(и не тол ко ва от пуб ли ка та, до ри напротив).

Ще спо ме на един от най-ра ди кал ни те при ме ри: спек та къл, кой то гле дах 
ня къ де в Цен т рал на Ев ро па по фести вал ни те сце ни през 2004 г. – „Исто-
ри я та на Ро налд, кло у нът от Мак до налдс“ на ин тер дис цип ли нар ния 
ар тист Род ри го Гар сия, ро ден в Ар жен ти на и ра бо тещ в Мадрид. Основ-
на та цел на то зи спек та къл – да ра зоб ли чи кон су ма тор ска та сти хия на 
за пад но то об щество. Пред ста ве те си огром на пло щад ка ка то за кон церт 
пред 2–3000 зри тели. Над нея са поста ве ни мре жи, под тях са три ма та 
из пъл ни те ли, вър ху чи и то гла ви се из сип ват през ця ло то вре мет ра е не на 
пред став ле ни е то не въ об ра зи ми, ин дуст ри ал ни ко ли чест ва от ко ка-ко ла, 
мля ко, за хар, ме со, си ре на, вся как ви про дукти. Те ти чат, тър ка лят се по 
зе мя та, виж да ме те ла та им ту в еу фо рия, ту в кон вулсии. Истин ска вак ха-
на лия, съпро во де на с пот лач (ко лек тив но то уни що же ние на ма те ри ал ни 
бла га в пле мен ни те кул ту ри), съ щев ре мен но раз па да ща се чу до вищ на 
ин ста ла ция от сто ки за пот реб ле ние, най-ве че хра ни и на пит ки, ко и то 
в края на пред став ле ни е то се смес ват с ури на та и из праж не ни я та на 
три ма та из пъл ни тели. Не из пи тах от в ра ще ние, как ва то пред по ла гам 
е би ла цел та на тър се ния via negativa ка тар зис, а са мо ожесто че ние 
към бук вал ност та на иде о ло ги чески те пос ла ния, ко и то раз чи та ха на 
пър во сиг нал ни те ре ак ции у зри те ля – изум ле ние от ко ли чест во то хра-
ни тел ни про дук ти, во а йор ско лю бо пит ст во към ак та на раз хи ще ни е то 
им, пог ну са от чо веш ки те ек скре мен ти. Т.е. спек та къ лът ра бо те ше със 
съ щи те ме ха низ ми за (иде о ло ги ческо) съб лаз ня ва не, как то и все ки друг 
па за рен про дукт. При то ва той бе не въ об ра зи мо скъп за бъл гар ски те 
стан дар ти – не са мо за ра ди ко ли чест во то кон су ма ти ви и спе ци фич на та 
сце нич на пост рой ка, но и ка то ар тистич ни хо но ра ри. Т.е. зад ан ти ка пи та-
листи ческия му па тос про зи ра ше же ле зен ка пи та листи чески ме ха ни зъм 
за пе чал ба на не го ви те съз да те ли и раз про ст р а ни те ли, за кой то оба че 
не бе по ли ти чески ко рек т но пуб лич но да се го вори. Пак в то зи ети чен 
план про дъл жа вах в мис ли те си с въпро си към спек та къ ла – да ли с ко-
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ли чест во то хра на от всич ки те му пред став ле ния не мо же да се из х ра нят 
мно го без дом ни хо ра, да ли на Род ри го Гар сия, ако бе чо век, кой то жи-
вее в об щест во на посто я нен не до и мък, би му хрум на ло да го напра ви 
по то зи на чин и т. н.

Та ка или ина че, по ли ти чески ан га жи ра ни ят те а тър от то зи тип, в ня ка къв 
сми съл про дъл же ние и на агит проп-кул ту ра та на ран ния ко му ни зъм, 
ве че се бе ше на ло жил по све тов ни те сце ни и шест ва ше три ум фал но по 
меж ду на род ни те фести вали. Тук е важ но да по со чим, че имен но мре-
жа та от фести ва ли в Ев ро па и по све та да ва шанс за устой чи во раз ви тие 
на то зи тип спек так ли, за що то те труд но из дър жат по ве че от ня кол ко 
пре ми ер ни пред став ле ния в ло кал ния си кон текст. От пър восте пен на 
важ ност за тях но то раз про ст р а не ние ста ват из бо ри те на се лек ци о не-
ри те, ку ра то ри те и кри ти ци те, ко и то по идей но-есте ти чески или чисто 
па зар ни съ об ра же ния ги ка нят за участие.

В бъл гар ски ус ло вия то зи вид те а тър, ба зи ран вър ху анар хо ко му нисти-
чески или мар к си ст ко-ди дак тич ни пос ла ния, не би мо гъл да бъ де тол ко ва 
ра ди ка лен – иро нич но, по ра ди лип са на па зар за по доб ни на чи нания. 
Но ре зо нан си те на по доб но ра ди кал но мис ле не за те а тъ ра отек ват в ня-
кои спек так ли на по-мла ди те творци. Отно во па ра докс – то ва се случ ва, 
за що то те обик но ве но са ви де ли по доб ни об раз ци ня къ де по сце ни те на 
За пад, раз б ра ли са, че то ва се то ле ри ра от кри ти ка та и пуб лич ни те суб-
си дии, и са ре ши ли да го пред ло жат на сво я та (обик но ве но ма лоб рой на) 
пуб ли ка, раз чи тай ки най-ве че на чуж ди се лек ци о не ри да ги за бе ле жат 
и по ка нят на престиж ни фести вал ни фо руми. Разби ра се, не би ва да се 
из к люч ва и тях на та лич на прист ра ст н ост към то зи вид те ат рал но мис ле-
не, ко е то в по ве че то слу чаи е из гра де но от меж ду на род ни (обик но ве но 
за пад ни) ав то ри те ти и тех ни те мест ни адеп ти, ка то в не го по ра зи тел но 
от съст ва вся как ва кри ти ческа дистан ция към чу ти те или про че те ни те 
(по-ряд ко) иде о ло ги чески па ра дигми.

Мо жем да обоб щим, че през го ди ни те на но вия век, осо бе но вид но 
през вто ро то му де се ти ле тие, по ли ти ческо то пос ла ние, со ци ал ни ят ан-
га жи мент, „те а тъ рът на ре ал ност та“, „те а тъ рът на про теста“ за поч ват да 
из мест ват ин те ре са към ми то по е ти чески те све то ве на ед на или дру га 
фик ция, към „майстор ст во“ на дра ма тур га, ре жи сьо ра, сце ногра фа, ак-
тьора. Това е ед на от го ле ми те про ме ни, ко и то са настъ пи ли в те а тъ ра, 
кой то гле да ме най-ве че на меж ду на род ни те ев ро пейски фести вали. 
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Разби ра се, зад та зи фести вал на ре ал ност съ щест ву ват и ни ва та на 
мейн ст р ийм те а тъ ра, кой то се пред ла га на ре до вия зри тел по ло кал ни те 
сце ни, на те а тъ ра ка то ен тър тейн мънт в мно гоб рой ни те му фор ми и т. н.

Тук за дъл жи тел но тряб ва да напра вим две уго ворки. Не все ки по ли ти-
чески или со ци ал но ан га жи ран те а тър е ед нов ре мен но раз ру ши те лен 
и спе ку ла ти вен ка то „Исто ри я та на Ро налд, кло у нът от Мак до налдс“. 
Напри мер ав тор ски ят спек та къл „Ор хи деи“ на ита ли ан ския ин тер дис цип-
ли на рен ар тист Пи по Дел бо но, кой то пред ста вих ме на на шия фести вал 
през 2015 г., съ че та ва ше по един ве ли ко ле пен и по е ти чен на чин ав то ро-
ва та по ли ти ческа по зи ция (ля ва!) и ек зистен ци ал но то му пре жи вя ва не 
на за гу ба та от смърт та на не го ва та май ка; су бек тив но то му усе ща не за 
про ти ча щия жи вот и не из беж на та чо веш ка смърт. И пос ле, сла ва Бо гу 
все още съ щест ву ва те а тър, в кой то по ли ти ческо то при съст ва са мо на 
аб ст рак т но ни во, ка то част от ед на ця лост на фи ло соф ска па ра диг ма, про-
зи ра ща зад по каз ва но то на сце на та, а не ка то от кро вен иде о ло ги чески 
кон ст рукт. Напри мер сло вен ски ят спек та къл по Оми ро ва та „Или а да“ в 
поста нов ка та на Йер ней Ло рен ци, ко я то пре диз ви ка истин ски фу рор 
сред зри те ли те ѝ при госту ва не то си в Бъл га рия (Вар на и Со фия) през 
2016 г. Този спек та къл пред ла га ше об раз ност, пос ла ния и усе ща ния за 
вар вар ст во то на вой на та по един „майсто р ски“ на чин, а то ва ще ре че: 
зав ла дя ва що ак тьор ско при съст вие, ви сок ин тен зи тет и сил на ек с пре-
сив ност в дви жен чески те, ре че ви те и пев чески те пар ти ту ри, изоб ре та-
тел ни сце нограф ски ре ше ния, ов ла дян поста но въ чен ри тъм. „Или а да“ на 
Ло рен ци по жъ на награ ди и ова ции на дру ги фести ва ли, но за бе ле же те, 
пре дим но в Из точ на Ев ро па; спек та къ лът та ка и не се пре вър на в хит на 
го ле ми те те ат рал ни фо ру ми на за пад от Люб ляна.

Пос лед на та кон ста та ция про ек ти ра ед но про дъл жа ва що ко ле ба ние 
в мен. Дали по ко ле ни е то в За пад на Ев ро па, по пи ло ду ха на ле ви те 
дви же ния, кул ми ни ра ли в ре во лю ци он ни те про тести през 1968 г., по-
ко ле ние, ко е то днес е във въз расто вия ди а па зон меж ду 65 и 75 го ди ни, 
но ко е то в са мо то на ча ло на но вия век е би ло меж ду 45 и 55 го ди ни, 
т.е. до ми ни ра ло е и в ня как ва сте пен про дъл жа ва да до ми ни ра до ри и 
се га кул тур ния жи вот в сво и те стра ни, да ли те зи наг ла си не са съ щин-
ска та при чи на за пре о ри ен та ци я та от „ху до жест вен те а тър“ към „те а тър 
на ре ал ност та“ и „те а тър на про теста“? И от „аб ст рак тен ху ма ни зъм“ (в 
кой то нав ре ме то у нас об ви ня ва ха мно го за пад ни твор ци) към „кла сов, 
про ле тар ски ху ма ни зъм“ (по Маркс и Ле нин)? А да ли точ но тук не е 
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раз ми на ва не то със съ що то по ко ле ние, но жи вя ло в Из точ на Ев ро па и 
съ що фор ми ра ло своя цен ностен ми рог лед спря мо 1968 г., са мо че око ло 
съ вет ска та ин ва зия в Че хос ло ва кия и смаз ва не то на Праж ка та про лет (и 
нам ра зи ло покрай Ле нин и Маркс)? Имен но то ва по ко ле ние из точ но-
ев ро пей ци пре да де и на след ва що то – хо ра та меж ду 18 и 33-го диш на 
въз раст към 1989 г., ко и то из жи вях ме рух ва не то на ко му нисти ческия ре-
жим (ако при е мем те за та на Х. Ор те га-и-Га сет, че по ко ле ни я та се сме нят 
през 15 го ди ни), та зи „иму ни за ция“ сре щу ко му нисти ческа та уто пия и 
ней ни те идей ни ва ри ации. Нагла си, ко и то в го ди ни те на но вия век бя ха 
приг лу ше ни и мар ги на ли зи ра ни под на тиска ед нов ре мен но на бив ши те 
сто же ри на то та ли тар ни те ре жи ми в Из точ на Ев ро па, пре вър на ли се след 
про ме ни те в круп ни ка пи та листи, и на пос ла ни я та, ид ва щи от ста ри те и 
но ви те ле ви от За пад на Ев ропа.

Очер та ни те ко ле ба ния в цен ност ни те наг ла си се про ек ти рат мно го пря ко 
вър ху оцен ки те за до бър и лош те а тър днес (ако си пос лу жим за улес не-
ние с най-проста та оце нъч на ска ла). Аз лич но оста вам при ба зис но то ми 
раз би ра не за „майстор ст во“ при из граж да не то на тек ста за те а тър или на 
спек та къ ла – вир ту оз но вла де е не на из раз ни те сред ст ва или от кри ва не 
на но ва ори ги нал на из раз ност. Еднов ре мен но с то ва це ня и про ник но ве-
ния усет за ми на ло то или ак ту ал ност та, как то и кре а тив ност та във все ки 
един ас пект на сце нич на та твор ба. Т.е. насто я вам, че все пак тряб ва да 
ста ва въпрос имен но за „твор ба“, а не са мо за „по зи ция“, „кри ти чен пог-
лед“ или „ан га жи мент“, ко и то съм скло нен с охо та да об съж дам из вън 
по ле то на те а търа. Това, раз би ра се, е пак пос ле ди ца от наг ла си те на 
мо е то по ко ле ние, ко е то фор ми ра ше през 80-те го ди ни сво и те ба зис-
ни кри те рии за оцен ка, из хож дай ки от раз би ра не то, че струк ту ра та на 
твор ба та е по-важ на от съ дър жа ни е то, че най-важ но то е майстор ст во то 
или но ва тор ст во то в игра та с по е ти ческия език – дру га по зи ция то га ва те 
от пра ща ше ав то ма тич но в ла ге ра на „бе тон ни те гла ви“ на пар тий но то 
из куство. Естест ве но, днес мо га да ви дя и не доста тъч ност та на по доб-
на глед на точ ка – „из куст во за из куст во то“ (да го ка жем най-просто) е 
мо дер нист ка уто пия; яс но е, че съ щест ву ва мно го по-ши ро ка мре жа от 
връз ки и обус ло ве ности меж ду ху до жест ве но то про из ве де ние и ре ал-
ност та, ко и то са обект за ле ги ти мен и кре а ти вен ин те рес как то за са мо то 
из куст во, та ка и за не го ви те кри ти чески реф лексии. Но та зи „сте рил ност“ 
на пър во на чал ни те ми оцен ностя ва ния в по ле то на те а тъ ра, кол ко то и 
на ив ни да ми из г леж дат се га, ми поз во ля ва днес с ле ко та да ви дя дру ги 
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„бе тон ни гла ви“ на кон цеп ту ал но то из куст во, ко и то свеж дат всич ко до 
иде о ло ги чески кон ст ру и ра ни те те зи или вну шения. Убеден съм, че те 
тряб ва да бъ дат декон ст ру и ра ни и деми то ло ги зи ра ни при все ки удо бен 
слу чай, за що то в све та има днес но ва си ту а ция, раз лич на от та зи след 
па да не то на Бер лин ска та сте на и доста тъч но тре вож на, за да оста нем 
са мо при есте ти чески те си прист растия.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА?  
УЛАВЯТ ЛИ СЕ ДНЕС НОВИ НАГЛАСИ?

Не е не об хо ди мо да из б ро я ва ме всич ки тре вож ни съ би тия, ко и то се слу-
чи ха през пос лед ни те го ди ни вслед ст вие от нов вид вой ни, те ро ри зъм, 
им пе ри а ли зъм и ко и то до ве до ха до за гу ба на цен ност ни те ори ен тации. 
Доста тъч но е да по со чим, че във всич ки об щест ва днес стра хо ве те, тре-
во ги те, ре зиг на ци я та и депре си и те от ре ал ност та са на кри тич ния си 
праг. Какво е място то на те а тъ ра в та зи не ра дост на кар тина?
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„Съ нят на Ан дер сен“ – ав тор ски спек та къл на Е. Бар ба, Один те а тър – Хол стеб ро, 
2004
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Ма кар че те ат рал ни те прак ти ки се раз по ла гат в мно го ши рок ди а па зон – 
от клуб на та (суб)кул ту ра до гло бал ния арт-мар кет, те а тъ рът е бил ви на ги 
мис лим ка то ли чен и гру пов из каз, част от сво бо да та на (ар тистич но) 
из ра зя ване. Естест ве но, ви на ги тряб ва да има ме пред вид и съ щест ву-
ва щи те инерции. Театъ рът, кой то на ри ча ме „тра ди ци о нен“ за сре да та, в 
ко я то се пра ви, или те а тъ рът, кой то иска да за бав ля ва на вся ка це на, не 
мо же просто да бъ де иг но риран. Той про дъл жа ва съ щест ву ва не то си в 
поз на ти те му фор ми и стра те гии, не за ви си мо от настъ пи ли те про ме ни 
в света. Но те а тъ рът, кой то тър си, те а тъ рът, кой то иска да бъ де в крач-
ка със сво е то вре ме – имен но то зи те а тър е приз ван да уло ви пул са на 
но ва та си ту а ция в света.

Днес фи ло соф ска та, а и по ли ти ческа та про ник но ве ност е да ви диш 
ар хе тип ни те бол ки и на деж ди, си ту а ции и кон ф лик ти в от дел ни те 
лич ни истории. Да сгло биш един или друг пъ зел от раз ли чи я та меж-
ду хо ра та и со ци ал ни те гру пи, без да иг но ри раш или да под це ня ваш 
тях на та иден тич ност. Но не во ден от опре де ле на стра те гия на ин тер-
пре та ция на ня кой го лям раз каз – на ци о на листи чески, иде о ло ги чески, 
до ри есте ти чески и пр., кой то посто ян но да до каз ваш от сце на та, а да 
го напра виш без пред на ме ре ност, с рес пект към вся ка ин ди ви ду ал на 
съд ба или гру по ва участ. С дру ги ду ми – да из хож даш от цен ности те 
на един нов ху ма ни зъм без ав то ри тар ни те и уни фи ци ра щи стра те гии 
на прос ве ти тел ска та мо дер ност, но и без раз ру ши тел ния раз пад на 
пост мо дер на та уто пия за свят от раз бяг ва щи се па ра лел ни ре ал ности 
на раз лич ни иден тич ности.

Да ли мо га да по со ча те ат рал ни при ме ри за то зи нов ху ма низъм? 
Разби ра се, че мога. Ето са мо два: пи е са та на Том Сто пард „Ар ка дия“ от 
1993 г., про ек ти ра ща па ра лел ни исто ри чески вре ме на на ро ман тиз ма 
и пост мо дер на та епо ха, из с лед ва ща слож на та и труд нопро ме ня ща се 
чо веш ка при ро да; ав тор ски ят спек та къл на Еу же нио Бар ба „Съ нят на 
Ан дер сен“ от 2004 г., в кой то се смес ват ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни 
исто рии, ста ри и но ви ми то ве, до ку мен тал ни и ле ген дар ни раз ка зи, за 
да се свър жат по един не о чак ван на чин, раз кри ващ ак ту ал ни исти ни 
за хо ра та и све та пред учу де ния пог лед на зри теля. Но да ре чем, че 
то ва са при ме ри пре ди об ра та, при чи нен от но вия кон цеп ту а ли зъм в 
на ча ло то на ве ка, а и Том Сто пард, и Еу же нио Бар ба са ве че те ат рал ни 
ди но заври. Но мо га да по со ча и най-ак ту ал ни при мери. Един от тях по-
каз ва ме в рам ки те на таз го диш но то из да ние на на шия фести вал – „Три 
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сест ри“ от Че хов, поста нов ка на Ти мо фей Ку ля бин на те а тъ ра в Но во-
си бирск. Актьо ри те из пол з ват жесто ми мич ния език на глу хо не ми те и 
то ва е напра ве но не просто от со ци а лен сан ти мент, а за що то пре ек с-
по ни ра на та ек с пре сив ност на ак тьор ска та игра под чер та ва без д ни те 
на мъл ча ни е то в Че хо ва та драма. Същев ре мен но то ва е и спек та къл, 
въз дейст ващ по не пов то рим на чин и на спе ци фич на гру па зри те ли – 
хо ра та, на ми ра щи се в по доб но не рав ностой но по ло же ние. И друг 
при мер, кой то гле дах та зи есен: „Гос по жи ца Юлия“ по Стрин д берг с 
ре жи сьор Кей ти Ми чъл, про дук ция на Ша у бю не – Берлин. Ембле ма-
тич на та мо дер на дра ма за сблъ съ ка на та бу та та на съз на ни е то с под-
съз на тел ни те на го ни бе пред ста ве на с Бер г ма но ва ки не ма тогра фич на 
дъл бо чи на през глед на та точ ка на слу ги ня та Кристин, ко я то тряб ва да 
по не се ця ла та со ци ал на и ек зистен ци ал на нес пра вед ли вост на света. 
Оста нах дъл бо ко раз въл ну ван и съпри частен на ней на та жи тейска си ту-
а ция, въпре ки че не при те жа вам ни то жен ска та ѝ чув ст ви тел ност, ни то 
поз на вам от соб ст вен опит репре си я та на па тер на листич на та йе рар хия 
вър ху на чи на ѝ на мис лене.

А те ат рал на та кри ти ка – как во е ней но то приз ва ние в ак ту ал на та си ту-
ация? След вай ки доб ро то ста ро пра ви ло, че про из ве де ни е то на из куст-
во то тряб ва да бъ де съ де но по не го ви те соб ст ве ни пра ви ла, мис ля, че е 
на ло жи тел но кри ти чески те реф лек сии да вля зат в от крит де бат с по зи ци-
я та, с глед на та точ ка на съз да те ли те на тек сто ве и пред став ле ния, с то ва, 
ко е то в ми на ло то на ри чах ме с кли ше то „ми рог лед“ на тво ре ца, а и на 
кри тика. Това бе ше за дъл жи тел но изиск ва не за нор ма тив на та есте ти ка 
и ни бе ше до са ди ло пре ди 1989 г., но е дош ло вре ме да раз съж да ва ме 
без вся как ви пред раз съ дъ ци днес и в та зи по сока. Но важ но то е да не си 
слу жим с пред ва ри тел но го то ви иде о ло ги чески те зи, с де тер ми ни ра ни 
пред ста ви за „прогре сив ни те си ли, дви же щи исто ри я та“, а да мо жем да 
уло вим истин ски дра ма тич но то в на ше то жи ве е не, тра гич но то в ежед-
не ви е то, как то го бе ше на ре къл Ме терлинк.

Би мог ло да се въз ра зи, че във вся ко из куст во и във вся ка кри ти ка ви-
на ги има ня как ва иде о ло гия; въпро сът се свеж да до то ва как ва е тя. 
Така ва бе напри мер по зи ци я та на Р. Барт – той мо же ше да ви ди как 
иде о ло ги я та фун к ци о ни ра и в най-дреб ния де тайл. Барт виж да ше, да 
ка жем, тав то ло ги я та ка то част от дес ния мит: „Тав то ло ги я та е ли те ра-
ту рен пох ват, кой то се състои в опре де ля не на ед но не що със съ що то 
не що (Театърътетеатър)… Тав то ло ги я та съз да ва един мър тъв свят, 
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един не под ви жен свят“3. Приз на вам, че та къв тип де кон ст рук ция е ра-
бо тещ кри ти чески ин ст ру мен та ри ум (осо бе но в ръ це те на еру дит ка то 
Барт) и аз всъщ ност при зо ва вам той да бъ де при ла ган докрай – не са мо 
към ези ка (в слу чая – те ат рал ния) и към т. нар. „пос ла ния“ на тек ста или 
спек та къ ла, но и към са мо то па зар но фун к ци о ни ра не на „про из ве де-
ни е то“ в об щест ве на та сре да, кой и как оси гу ря ва ре сур си за не го во то 
съ щест ву ва не, как ва пе чал ба се ге не ри ра от не го ви те про даж би и как 
се раз пре де ля тя. Тога ва би се ви дя ло напри мер, че в та зи цир ку ла ция 
на цен ности и це ни не съ щест ву ват чисти по ло же ния, че по ня ко га ед ни 
и съ щи фи нан со ви из точ ни ци под кре пят, вклю чи тел но чрез из куст во-
то, край но ле ви те и край но дес ни те иде о ло гии в прес лед ва не то на свои  
(гео)по ли ти чески стра те гии, че не ряд ко зад при вид но иде ал ни те це ли 
сто ят чисто ма те ри ал ни ин те ре си, че до ри то ва, ко е то на ри ча ме „иде о-
ло гия“, „по ли ти чески ан га жи мент“, „со ци ал на по зи ция“ често би ва са мо 
си му ла ция с цел мар ке тин гов ус пех и т. н.

3 Барт, Р. Съв ре мен ни ят мит. – Във: Въ об ра же ни е то на знака. Есета. София: 
На род на кул ту ра, 1991, 87. Превод от: Mythologies. Paris: Ed. du Seuil, 1957.

„Гос по жи ца Юлия“ по Стрин д берг, адап та ция: Кей ти Ми чъл, реж. Кейти Ми чъл 
и Л. Уор нър, Ша у бю не – Бер лин, 2010
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Но тряб ва да има ме пред вид и пост мо дер ни те по у ки, как то би се из ра-
зил Ли отар. Барт не мо же ше да ви ди напри мер в своя иде ал Брехт то ва, 
ко е то бе на пъл но яс но за Ли о тар: „Мар к сиз мът на Брехт = епос, при са ден 
към кри тика. След един век на ин тер на ци о на ли и след по ло вин век на 
со ци а листи чески дър жа ви тряб ва да ка жем: при сад ка та не хва на и не 
са мо ка то дра ма тур гия и сце ногра фия, но и ка то све тов на по ли ти ка“4. 
Може би тряб ва да след ва ме по до бен непре ду бе ден кри ти чески реф-
лекс към всич ко, ко е то виж да ме и в днеш ния те а тър, за да раз бе рем как 
той на исти на се про ме ня пред очи те ни или про дъл жа ва без кри тич но 
да тъп че в кли ше та, ко и то ни за ве ща ха 19. и 20. век.

И пос лед но – все пак про дъл жа вам да вяр вам, че ин ту и ци и те за би тие, 
ко и то ни да ва из куст во то, са по-важ ни от по зи ци и те в жи во та, ко и то то 
ни под сказва.

4 Ли о тар, Ж.-Ф. Зъ бът, длан та. – Homo Ludens, 2002/4–5, 157–163. (Пре вод 
от френ ски от: Lyotard, J. F. La dent, la paume. In: Des dispositifs pulsionnels. 
Christian Bourgois Editeur, 1980, 89–98.)
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