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РЕЖИСЬОРЪТ И ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТЪРА ДНЕС

КАМЕЛИЯНИКОЛОВА

Те а тъ рът през пос лед ни те две де се ти ле тия пре жи вя ва мно го и раз лич-
ни про ме ни и тран с фор мации. Сред най-важ ни те при чи ни за тях са две 
опре де ля щи кри зи – кри за та на устой чи ва та лич ност на и кул тур на иден-
тич ност в съв ре мен ния гло ба лен и ме ди а ли зи ран свят, как то и кри за та 
на истин ско то, на ав тен тич но то, пре диз ви ка на от мощ но то нав ли за не на 
ди ги тал ни те тех но ло гии и про из веж да ни те от тях си му ла ции на ре ал ност 
и ре ал ни пре жи вя вания. Голя ма част от те зи про ме ни и тран с фор ма ции 
са свър за ни с ре жи сьо ра, чий то про фил на пос ле дък все по ве че от кри-
ва ме от въд мо дер ния и пост мо дер ния му образ.

Ето за що в то зи текст аз бих иска ла да ана ли зи рам място то и ро ля та на 
ре жи сьо ра в съз да ва не то на те ат рал но то съ би тие днес, в на ча ло то на 
21. век – или ка за но с дру ги ду ми – след „злат ния век“ на ре жи сьо ра 
(мо дер ния те а тър от 1870-те до 1960-те) и след не го вия хе до нисти чен 
пе ри од на пост мо дер ни де кон ст рук ции и игра с от лом ки и ци та ти през 
70-те, 80-те и 90-те го ди ни на ми на лия век. Това оз на ча ва да ко мен ти ра ме 
фун к ци и те на ре жи сьо ра в твор ческия про цес и в те ат рал ния екип през 
пос лед ни те две де се ти ле тия, ка то раз г ле да ме про ме ни те и тран с фор-
ма ци и те в тях спря мо „кла си чески те“ пред ста ви за не го ва та по зи ция в 
из граж да не то на спек та къ ла и в те ат рал на та йе рархия.

Пре ди всич ко тряб ва да при пом ним, че в съв ре мен на та сце нич на 
прак ти ка фун к ци и те на ре жи сьо ра мо гат да бъ дат прос ле де ни в мно го 
ши ро кия спек тър от тра ди ци он ния кон цеп ту а лен съз да тел на спек та-
къ ла до фа си ли та то ра на ра бо та та в екип и рав ностой ния участ ник в 
ко ла бо ра тив ния (devised) процес. Тук ще се спра на ак ту ал ни те про ме ни 
и тран с фор ма ции в те зи не го ви фун к ции по от но ше ние на три опре де ля-
щи еле мен та на те ат рал но то съ би тие ка то ця ло: дра ма тур гич ния текст, 
твор ческия екип и пуб ли ката.

В сво я та ве че око ло сто и пет де сет го диш на исто рия – от по я ва та си през 
вто ра та по ло ви на на 19. в. до днес, ре жи сьо рът в ев ро пейския те а тър 
пре жи вя ва бур но и ди на мич но, а бих ме мог ли да ка жем и рес пек ти ра-
що раз витие. Това е вре ме на ця лост но об но вя ва не на те ат рал ния език, 
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на ма ни фести и есте ти чески ре во лю ции, на не ве ро ят но раз ши ря ва не 
на спек тъ ра от сце нич ни фор ми, поста но въч ни под хо ди и ре цеп тив ни 
стра те гии, ка та ли зи ра ни от не го вия стре меж да из ра зи се бе си чрез пред-
став ле ни ето. Нала га не то на ре жи сьо ра ка то во дещ и до ри ед но ли чен 
съз да тел на спек та къ ла1, ут вър ж да ва не то на не го во то авторство ста ва 
как то ед на от опре де ля щи те ха рак те ристи ки на те а тъ ра на ми на лия век 
и по-спе ци ал но на пър ви те му се дем де се ти ле тия, та ка и сре до то чие на 
съпро ти ви, де ба ти и тран с фор ма ции2. Имен но ут вър де ни ят ста тут на 
ре жи сьо ра ка то автор на сце нич на та поста нов ка го прев ръ ща в те ат-
рал на та фи гу ра, ко я то е най-ди рек т но из пра ве на пред пре диз ви ка тел-
ст ва та на две те спо ме на ти кри зи – кри за та на устой чи ва та иден тич ност 
и кри за та на „истин ско то“ и на на чи на, по кой то го пре жи вя ва ме днес.

Кри за та на иден тич ност та и кри за та на „истин ско то“ за ся гат ре жи сьо ра 
в ня кол ко същ ност ни ас пек та на не го ва та твор ческа по зиция. Базис ни те 
1 Виж по-под роб но: Ни ко ло ва, Ка ме лия. Българ ски ят ре жи сьор ка то хро но ло-

гия. – В: Бе ле зи от ни щото. Статии и есе та за те а търа. София: Геа 2000, 1998.
2 Виж напри мер Billington, Michael. Foreword. – In: Contemporary European 

Theatre Directors. Routledge, 2010, p. хvi.

„Хе да Габ лер“ – Х. Иб сен, адап та ция: П. Мар бър, реж. Иво ван Хо ве,  
На ци о на лен те а тър – Лон дон, 2017
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сред тях са имен но те зи, ко и то ще раз г ле да ме: режисьорътидраматур-
гичнияттекст; режисьорътиекипътнаспектакъла и режисьорът
ипубликата.

В своя кла си чески (как то го на ри ча Пат рис Па вис3) пе ри од – от 70-те 
го ди ни на 19. век до сре да та на 50-те го ди ни на 20. век – те ат рал ни ят 
ре жи сьор и дра ма тур гич ни ят текст са в от но си тел но яс но и без кон ф-
ли к т но йе рар хич но един ство. Това е вре ме, в ко е то тек стът съх ра ня ва 
сво е то пър вен ст во спря мо те ат рал ния спек та къл, ре жи сьо рът оби та ва 
сре да с устой чи ва на ци о нал на и кул тур на иден тич ност и ед на от ос-
нов ни те цен ности в та зи сре да е вя ра та в съ щест ву ва не то на исти на та, 
ко я то е не об хо ди мо да бъ де пе ри о дич но раз кри ва на. В об ласт та на 
те а тъ ра с та зи за да ча е на то ва рен ре жи сьорът. За да я осъ щест ви, той 
тряб ва да на ме ри под хо дя щия дра ма тур ги чен текст и да го раз тъл ку ва 
про ник но ве но в пред став ле ни е то. В то зи сми съл през пър ви те поч ти 
сто го ди ни от сво е то съ щест ву ва не ос нов на та фун к ция на ре жи сьо ра е 
да въз про из ве де на сце на та све та на дра ма тур гич ния текст – свят, из-
гра ден от дра ма турга. Така, не за ви си мо от ня кои от дел ни съпро ти ви и 
от к ло не ния от мо де ла на дра ма тич ния те а тър (при фу ту ристи те, да да 
и др.), ка то ця ло до вто ра та по ло ви на на 50-те го ди ни на ми на лия век 
ре жи сьо рът пра ви всич ки свои ори ги нал ни ек с пе ри мен ти и от кри тия в 
об ласт та на те ат рал ния език и пред став ле ни е то в край на смет ка за да 
пред ста ви мак си мал но дъл бо ко и истин но тек ста на дра ма тур га4. Колко то 
по-из ра зи тел но е не го во то ав тор ст во на спек та къ ла, тол ко ва по-уси ле но 
то со чи (ав то ра на) текста.

Спе ци фи чен пе ри од на про пук ва не на ут вър де но то йе рар хич но един ст во 
на дра ма тур гич ния текст и ре жи сьо ра е след ва що то бур но де се ти ле тие 
от края на 50-те до края на 60-те го ди ни на 20. в. То ва е вре ме то на ре-
жи сьор ска та свръ хин тер пре та ция на кла си чески и съв ре мен ни пи е си, 
т.е. на су бек тив но то им сво бод но препро чи та не на сце на та от стра на на 
ре жи сьо ра, при ко е то тек стът оста ва фор мал но не на кър нен, но в не го са 
под чер та ни или прив не се ни но ви зна че ния и пос ла ния, най-често с по ли-
ти чески или пси хо а на ли ти чен ха рактер. Появи ло то се но во напре же ние в 
рег ла мен ти ра но то от но ше ние меж ду ре жи сьо ра и дра ма тур гич ния текст 

3 Па вис, Патрис. Съвре мен на та поста нов ка. – Homo Ludens, 2017/20, 87–101.
4 Виж съ що Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Transl. Karen Jurs-Munby. 

Routledge, 2006, p. 17.
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всъщ ност де мон ст ри ра кол ко то стре ме жа на ре жи сьо ра към ед но лич но 
ав тор ст во на спек та къ ла, тол ко ва и не си гур ност та му, че е спо со бен да 
от кри ва и из го ва ря от сце на та скри та та исти на и проб ле ми те на ед на 
ста ва ща все по-мно гоп ласто ва и ре ла тив на со ци ал на ре ал ност, при то ва 
чрез тек ста на друг автор.

По ко ле ни е то ре жи сьо ри, фор ми ра но от въл не ни я та око ло 1968-ма, 
бър зо и ос нов но про ме ня ев ро пейска та сцена. Него ва та най-важ на 
ха рак те ристи ка е, че прик люч ва с от ме ня не то на пър вен ст во то на дра-
ма тур гич ния текст в до то га ваш на та йе рар хич на струк ту ра на съз да ва не 
на те ат рал ния спек та къл, за поч на ло нег лас но с ре жи сьор ска та свръ хин-
тер пре тация. Така то от ва ря но ва гла ва в исто ри я та на съв ре мен но то 
сце нич но из куст во, ко я то в са мия край на 20. в. Ханс-Тис Ле ман на ре че 
„пост д ра ма ти чен те а тър“5.

От ка зът от репре зен та ция на дра ма тур гич ния текст и мно го об ра зи е то 
от пост д ра ма тич ни сце нич ни фор ми през 70-те, 80-те и 90-те го ди ни на 
20. в. са те ат рал ни ят от го вор на за поч на ла та със со ци ал ни те въл не ния 
в края на 60-те и с фор ми ра не то на мул ти кул тур но то об щест во в Ев ро па 
кри за на устой чи ва та лич ност на, на ци о нал на и кул тур на иден тич ност (и 
за ме ня не то ѝ с от во ре на и ре ла тив на иден тич ност), про дъл жи ла след 
па да не то на Бер лин ска та сте на и но ви те мигра ци он ни про цеси. Тези три 
де се ти ле тия са вре ме то на без гра нич на та сво бо да и нас ла да та на ре жи-
сьо ра от бур ни те де кон ст рук ции и игра та с ци та ти и препрат ки, как то и 
от състе за ни е то по из кус ност в та зи игра. Това во ди до съз да ва не то на 
хиб ри ден те ат ра лен език и от пра вя не то на мно гоп ласто ви „не ад ре си-
ра ни“ пос ла ния, на со че ни към ед на гло бал на, ано ним на и раз но род на 
ау ди то рия и пред наз на че ни за оне зи от ней ни те чле но ве, ко и то би ха ги 
раз поз на ли ка то ин те рес ни или по лез ни за се бе си.

Нав ли за не то на ди ги тал ни те тех но ло гии от на ча ло то на но вия век за-
дъл бо ча ва кри за та на „истин ско то“ и на на ше то пре жи вя ва не на „истин-
ско то“. Пото пен в ежед не ви е то си в си му ла ции на ре ал ност и на ре ал ни 
емо ции, съв ре мен ни ят чо век все по ве че има нуж да от прост ран ст ва за 
истин ско пре жи вя ва не. В ра бо та та на ре жи сьо ра днес то зи ди ги та лен об-
рат (как то все по-често е опре де ля на съв ре мен на та си ту а ция) во ди до все 
по-настой чи ви и раз но об раз ни опи ти да съз да ва те ат рал ни си ту а ции на 

5 Lehmann, Hans-Thies. Op. cit. (Пър во то нем ско из да ние на кни га та из ли за 
през 1999 г.)
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не пос ред ст ве но ав тен тич но присъствие как то за участ ни ци те, та ка и за 
зри те лите. Тази но ва стра те гия на ре жи сьо ра се ре а ли зи ра в две ос нов ни 
по со ки – ка то но во, пер фор ма тив но поста вя не на дра ма тур ги чен текст и 
ка то из граж да не на раз лич ни пер фор ма тив ни фор ми – до ку мен та лен и 
вер ба тим те а тър, devised те а тър вър ху лич ни исто рии и др.

От ме ня не то на пър вен ст во то на тек ста и от ка зът или по не проб ле ма-
ти зи ра не то на репре зен та ци я та во ди до про мя на и в по зи ци я та на ре-
жи сьо ра в твор ческия екип. През своя „кла си чески“ пе ри од от по я ва та 
си до сре да та на 50-те го ди ни на 20. в. и през бур ни те 60-те на ре жи-
сьор ска та свръ хин тер пре та ция той доб ре знае сво е то място и сво и те 
фун к ции в йе рар хи я та на съз да те ли те на пред став ле ни е то и в ра бот ния 
процес. Това е вре ме, в ко е то ре жи сьо рът ни то за миг не се усъм ня ва в 
ро ля та си на за ко но да тел на сми съ ла и на ди ри гент на случ ва що то се 
на сце на та – от жеста на из пъл ни те ля и ми зан с це на до ин то на ци он на та 
гра фи ка на реч та и ос вет ле ни е то. В пост мо дер на та епо ха и осо бе но през 
пос лед ни те две де се ти ле тия не го ви ят ста тут в еки па е ве че друг. След 
ка то ве че не е про ник но вен ин тер пре та тор на тек ста и чрез не го – на 
све та, ре жи сьо рът се прев ръ ща по-ско ро в мо де ра тор на ед но ко лек тив-

„Про це сът“ – Ф. Каф ка, реж. А. Кри ген бург, Ка мер ш пи ле – Мюн хен, 2008
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но съз да ва не на текст и свят, как во то в най-чиста та си фор ма е devised 
theatre. Актьо рът и оста на ли те участ ни ци в твор ческия екип до би ват 
рав ностой но място и зна чение.

Осо бе но зна чи ми са и про ме ни те, настъ пи ли през пос лед ни те две 
де се ти ле тия в от но ше ни е то ре жи сьор – пуб лика. Те се нуж да ят от 
под роб но раз г леж да не, но тук е доста тъч но да мар ки ра ме кри ва та на 
тях но то дви же ние от по я ва та на ре жи сьо ра до днес. До края на 60-те 
го ди ни на 20. в. той ди рек т но или по-прикри то со чи на зри те ля зна че-
ни я та и сми съ ла, ко и то тряб ва да раз че те в спек та къ ла му. В го ди ни те 
на пост мо дер на игра с ци та ти и препрат ки под хо дът му е об ратен. Сега 
ре жи сьо рът при ла га но ва стра те гия на из пол з ва не на зна ци те в пред-
став ле ни е то, в ко я то от но ше ни я та меж ду оз на ча е ми те и оз на ча ва щи те 
ве че не се изяс ня ват и то ва вприм ч ва пуб ли ка та в къл бо от въпро си, 
на ко и то те а тъ рът не тър си и не да ва от го вори. Днес в до ми ни ра ща та 
есте ти ка на ав тен тич но то при съст вие зри те лят е при кан ван по раз-
лич ни на чи ни и пъ ти ща да се по то пи в ат мос фе ра та на съв мест но то 
истин ско пре жи вя ване.

„Гос по жи ца Юлия“ – А. Стрин д берг, реж. Кейти Ми чъл, Л. Уор нър, Ша у бю не – 
Бер лин, 2010
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Настой чи ви ят въпрос, кой то се на ла га след напра ве но то до тук крат ко 
обоб ще ние на ос нов ни те тран с фор ма ции и про ме ни в съв ре мен ния 
те а тър и кон крет но в ста ту та на ре жи сьо ра е до кол ко за е ма що то все 
по-ши ро ки прост ран ст ва днес перформативнопреживяваненанасто-
ящето на сце на та (или в дру ги, нет ра ди ци он ни те ат рал ни места) не 
дости га ве че своя пре дел и да ли не ид ва вре ме то на ед но след ва що 
зав ръ ща не към го ле ми те ек зистен ци ал ни въпро си, към (от но во) про-
ник но ве ни те и яр ки про чи ти на ем б ле ма тич ни кла си чески и мо дер ни 
пи е си (и на пис ва не то на но ви та ки ва), към пот реб ност та и удо вол ст ви е то 
да из пи таш ра ци о нал но или не съз на тел но страсти и ди ле ми, бе зо пас-
но вли зай ки – ка то ак тьор или зри тел – в ко жа та на ня кой друг. Поява та 
на пос ле дък на от дел ни спек так ли, из к лю чи тел но сил ни и въз дейст ва-
щи, ед нов ре мен но близ ки и в съ що то вре ме раз лич ни, оти ва щи от въд 
до ми ни ра ща та днес пер фор ма тив на те ат рал на есте ти ка, пот вър ж да ва 
ак ту ал ност та на то зи въпрос.
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