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КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС

АННАТОПАЛДЖИКОВА

Те а тъ рът днес все по ве че ста ва лес нос ми лаем. Не от кри вам Аме ри ка, 
мно го е пи са но и го во ре но за про ме не но то състо я ние на кул тур на та 
сре да око ло нас, непрестан но на си ща на със свръ хак тив ни зре лищ ни 
атаки. Каква е раз ли ка та меж ду ви дя но и про че тено? Наблю да ва не то 
на ви зу ал ния об раз раз ви ва реф лек са да се пра вят бър зи асо ци а тив ни 
връз ки меж ду обек ти те на пог леда. По друг на чин те че мис лов ни ят про-
цес на чи та те ля, чи е то съз на ние пре ра бот ва аб ст рак ци я та на ду ми те във 
въ об ра жа е ми об ра зи и асо ци а тив ни връзки. Проце сът на ос мис ля не е 
по-про дъл жи те лен, по-сло жен, в не го по ве че е ан га жи ра на лич на та глед-
на точка. Кога то ста ва ду ма за зри те ля в те а тъ ра, той е под въз дейст ви е то 
на ком би на ция от зри тел ни и слу хо ви впе чат ле ния, как то и на се тив ни 
усе ща ния за жи во то при съст вие на ак тьора. Подоб но на го ля ма част от 
ли те ра ту ра та, ки но то, жи во писта, ин ста ла ци и те, фо тогра фи и те, го ля ма 
част и от те ат рал на та про дук ция днес под на ся то ва, ко е то ще доста ви най-
бър зо и лес но удо вол ствие. Пред ста ва та, че то зи, кой то пла ща, очак ва 
да бъ де за до во лен бър зо и без да по ла га уси лие, зат ва ря в ома гьо са ния 
кръг на бук вал но то, лес нос ми ла е мо про из вод ст во и кон су ми ра не на 
бла га, ко и то е при е то да се раз би рат ка то ду ховни.

И та ка, в об ласт та на те а тъ ра оче вид но настъп ват про ме ни, ко и то опи сах 
ка то не га тив ни, имай ки пред вид по вър х но ст н о то пред ста вя не на све та, 
ко е то уби ва ак тив но то ин те лек ту ал но и емо ци о нал но съпри частие на 
зри теля. Но за то ва не мо жем да ви ним изо би ли е то от ви зу ал ни об ра-
зи, ко и то с бър зи те тем по ве на на уч но-тех ни чески те от кри тия ста ват все 
по-мно го об раз ни, на ход чи ви, зав ла дя ва щи въ об ра же ни ето. Въпро сът, 
кой то стои пред те а тъ ра днес, е до кол ко той би тряб ва ло да се дви жи 
по инер ци я та на за бър за ни те про це си, на на ла га не то на уни фи ци ра ни 
мо де ли на мис ле не и по ве дение. Съвре мен ни те тех ни чески въз мож-
ности и непрестан но об но вя ва щи те се идеи в об ласт та на ви зу ал но то 
изоб ра же ние са бо гат ст во, ко е то би тряб ва ло да се из пол з ва в те а тъ ра не 
за да за пъл ва праз но та на иде и те, а за об нов ле ние на те ат рал ния език.

Впе чат ле ни я та ми от све тов ния те а тър, до кол ко то мо га да съ дя за не го, 
са най-ве че от госту ва щи те чуж дест ран ни поста нов ки у нас и от гле да ни 
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за пи си на спек так ли (ка то се има пред вид, че фести ва ли те по каз ват не 
мейн ст р ий ма на те ат рал на та кар ти на, а опре де ле на се лек ция). По-кон-
крет ни са впе чат ле ни я та ми от бъл гар ския те а тър и те са за плъз га не по 
на на дол ни ще то на лес но достъп но то, ле ко ва та за кач ка с нес го ди те на 
дел ни ка, тър се не на ев ти ни ефек ти, бърз по лет над проб ле ми те, до кос-
ва не са мо до по вър х но ст та, ви ди мост та, но не и вник ва не в дъл бо чи на. 
А чо ве кът днес и све тът, в кой то ни е от ре де но да жи ве ем, се из пра вят 
пред все по ве че и по-слож ни пре диз ви ка тел ства.

Не бих иска ла да да вам кон крет ни при ме ри с пред став ле ния, има 
го ля мо изо би лие от на бър зо при гот ве ни и не до мис ле ни спек так ли, 
не мал ко от тях ли ше ни до ри от про я ва на про фе си о нал ни умения. 
Разби ра се, има из к лю че ния, ко и то пот вър ж да ват впе чат ле ни е то за 
криза. Кризи те са про во ка ция към об нов ле ние, та ка че да гле да ме на 
насто я ща та ка то на част от оби чай на та по ре ди ца кризи. Дали то ва зву чи 
ус по ко я ва що? В про це са на пре о до ля ва не то ѝ са нуж ни уси лия, об щи 
и на все ки по от дел но, на ни во то на ин сти ту ци и те, на вся ка твор ческа 
лич ност, а съ що и на все ки зрител. Разби ра се, те ат рал но то из куст во е 

„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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нуж но на пуб ли ка та и ка то сред ст во за раз то вар ва не, за пре на ся не в 
един друг свят, и ка то ин те лек ту ал но пре диз ви ка тел ст во, и ка то есте-
ти ческо пре жи вя ване. Различ ни те пот реб ности на „ви до ве те пуб ли-
ки“, ако ус лов но ги на ре чем та ка, фор ми рат нуж да та от раз ли чен тип 
пред став ления. За съ жа ле ние, в мо мен та пуб ли ка та, ко я то тър си един 
съв ре ме нен ва ри ант на пси хо ло ги ческия те а тър на пре жи вя ва не то, на 
те а тъ ра на зре ли ще то и раз в ле че ни е то или на со ци ал но-по ли ти ческа та 
са ти ра и гро теска, с мал ки из к лю че ния труд но мо же да на ме ри доб-
ро ни во на та къв род спек такли. Зрите ли, ко и то тър сят ин те лек ту ал но 
пре диз ви ка тел ст во и но ва тор ски есте ти чески тър се ния, още по-ряд ко 
мо гат да по пад нат на по доб ни пред став ления. Всич ко то ва се от на ся 
ед нов ре мен но и за ре пер то ар ния, и за т. нар. „сво бо ден“ или по-точ но 
ка за но, из вън ре пер то а рен те а тър. И все пак бъ де ще то е на по ко ле ни я-
та, от ко и то се очак ва да но сят в се бе си иде я та за об нов ле ние, тъй ка то 
са във въз раст та на нес по кой но то тър сене. Но мо жем ли да го во рим 
за лю боз на тел ност та и от кри ва тел ст во то ка то за ви си ми от въз раст та; 
не са ли те по-ско ро ли чен избор?

Иска ми се да сло жа точ ка на за се га спо де ле ни те мис ли за проб лем-
ни те зо ни и да обър на пог лед към про ме ни те на те а тъ ра, ко и то рад ват 
и об на деж дават. Съвре мен ни ят те а тър е от во рен към съкро ви ща та на 
ли те ра ту ра та, фи ло со фи я та, из куст ва та – по е зи я та, про за та, дра ма тур-
ги я та, всич ки ви зу ал ни из куства. Свобод но чер пи от до ку мен тал но то 
и фик ци о нал ното. Изпол з ва всич ки въз мож ни ак тьор ски тех ни ки, 
ут вър де ни чрез прак ти ки те на те ат рал ни те систе ми на ре жи сьор ския 
те а тър в Ев ро па, как то и на из точ ния те а тър, на тан ца, акро ба ти ка та 
и др. Тази сво бо да е огром но бо гат ст во и съ щев ре мен но пре диз ви ка-
тел ст во към впли та не на за им ст ва но то в соб ст вен есте ти чески свят и 
смис лов кон текст.

Съ щест ву ва и ед на дру га сво бо да, ко я то съв ре мен ни ят те а тър си е 
из во ювал. Свобо да та да раз каз ва, пъ ту вай ки през вре ме то и прост-
ран ст вото. Отка зът от за дъл жи тел ност на при чин но-след ст ве на та 
пос ле до ва тел ност и ло ги ка на дейст ви е то, из во ю ван от мо дер низ ма, 
да ва простор на раз ка за да се връ ща на зад или да преска ча напред 
във вре ме то, но и да за ме ня дейст ви тел но то с фик ци о нал но то, да раз-
ши ря ва и ком пре си ра вре ме то в съз ву чие със су бек тив но то усе щане. 
Игра та с глед ни те точ ки да ва бо гат и раз ност ра нен пог лед към жи во та, 
гра ни ци те на жан ра се раз миват. Драма тур гич ни ят език и фун к ци и те 
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на мо но ло га, ди а ло га и ре мар ка та се тран с фор ми рат в сво бод ния из-
каз на текста.

Ко га то го во рим за те ат рал ния раз каз, от но во се връ ща ме към те ма-
та за ши ро та та на пог ле да и дъл бо чи на та на мис ле нето. Буквал но то, 
„плоскост но“ виж да не за све та съ щест ву ва в те а тъ ра не са мо ка то не у-
ме ние или по вър х ностен пог лед, а и ка то тър се на „па зар на“ ори ен тация. 
Леснос ми ла е ми ят раз каз се про да ва най-добре. Но то ва е бе зот го вор но 
от но ше ние към зри теля. Стой ност но то от кри ва ме дру гаде. Открех ва не то 
на ви ди мост към скри то то под по вър х но ст та, посте пен но то раз га да ва-
не и все пак за паз ва не на дви же ние по ръ ба на из каз ва не то прив ли чат 
зри те ля да се вклю чи със соб ст ве на та си енер гия в об що то те ат рал но 
пре жи вя ване. Таки ва пред став ле ния въз дейст ват ед нов ре мен но се тив но, 
на емо ци о нал но ни во, но и съ буж дат ин те лек ту ал но уси лие у зри те ля, 
про во ки рат не го во то асо ци а тив но мис ле не, а то ва му да ва въз мож ност 
да из гра ди своя те ат ра лен разказ.

Днес ре жи сьор ски ят те а тър (без да пре неб рег вам зна че ни е то на ре жи-
сьор ска та фи гу ра за съв ре мен ния те а тър) ни из г леж да оста рял – ав то-
ри та рен, по ня ко га па те ти чен, ди дак ти чен, но ос вен го ле ми те от кри тия в 
об ласт та на ак тьор ско то из куст во, той ни оста ви ин те ре са си към зна чи ми 
те ми и идеи, ко и то ви на ги са въл ну ва ли чо ве чест вото. Съвре мен ни ят те-
а тър нав ле зе в един пе ри од на вглеж да не в ежед нев но то, в бол ка та на 
де ня, фо ку си ра се вър ху те ми те на раз ли чи я та, вър ху на си ли е то, вър ху 
гра нич но то, ко е то от де ля чо веш ка та при ро да от не що дру го от въд нея. 
Тенден ци и те, ко и то очер та ват от дел ни пред став ле ния, за да ват но ва 
пер с пек ти ва, не за ви си мо да ли чер пят вдъх но ве ние от дра ма тур гич ни 
тек сто ве или съз да ват своя дра ма тур гич на ос но ва за пред став ле ни я та 
си, да ли се по та пят във фик ци о нал ния свят или чер пят вдъх но ве ние от 
фак то ло ги ята. Те раз ши ря ват блен да та към по-все об х ват но виж да не 
за све та, окруп ня ват ос мис ля не то на яв ле ни я та и обек ти те, към ко и то 
на соч ват ин те лек ту ал но то и емо ци о нал но участие на зри те ля в об що то 
те ат рал но пре жи вя ва не, тър се не и уз на ва не за света.

Искам да за вър ша те зи раз мис ли по по вод въпро са за про ме ни те, през 
ко и то пре ми на ва те а тъ рът днес, с два при ме ра за съв ре мен но пред став-
ле ние, ко и то оста на ха в съз на ни е то ми ка то истин ски въл ну ва щи те ат-
рал ни пре жи вя вания. Експре сив на та, бо лез не но ожесто че на и жесто ко 
от кро ве на поста нов ка на Иво ван Хо ве вър ху „Хе да Габ лер“ в Лон дон ския 
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на ци о на лен те а тър през 2018 г.1 раз тър с ва, за ост ря бо лез не ни те ръ бо ве, 
ко и то се вряз ват вът ре в нас; до ри ко га то за тъм ня ва ме усе ща не то, че 
те са там, спек та къ лът ни пре об ръ ща, след ка то ак тьо рът е раз т во рил 
се бе си „на жи во“. Какво е то ва, ако не ка тарзис? Пред став ле ни е то въз-
дейст ва напрег на то и напря га що, ек ст рем но, съкру ша ва що, ка къв то е 
жи во тът ни, за що то сме не у дов лет во ре ни, ожесто че ни; раз ру ша ва ме, 
за що то ни бо ли, че не на ми ра ме място то си в све та, кой то нам раз ваме. 
Не е ли на ши ят свят зав ла дян, до ри по ве че от Иб се но вия, от па то ло гич на 
об се сия от раз ру ше ни ето? Пове де ни е то на хо ра та, ко и то Иб сен из пра вя 
ед ни сре щу дру ги, не мо же да бъ де лес но „раз че те но“. То изиск ва уси-
лие, ко е то си стру ва да се направи. На поч ти праз на та сце на (Иво ван 
Хо ве ра бо ти и тук в посто я нен екип със сце ногра фа Ян Вер с вей велд) има 
ня кол ко пред ме та – ди ван, про зо рец, през кой то се про цеж да свет ли на 
и прив ли ча Хе да да я ра зиграе с що ри те, ко га то не мо же да про ме ни 

1 Спек та къ лът е по ка зан в Со фия и в рам ки те на меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“ във Вар на с про жек ция ка то част от програ ма та 
„На ци о на лен те а тър – Лон дон на живо“.

„Тай на та си ла“ – Л. Ку пе рус, реж. Иво ван Хо ве, То нел груп Ам стер дам, 2015
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ни що дру го. И в сре да та е поста ве но ед но пи а но с раз т во рен кор пус (да, 
имен но в сре да та, за що то раз би ти ят му ске лет е смис лов цен тър), та ка 
че към пуб ли ка та е ви ди ма ця ла та му уяз ви ма „вът реш ност“, от ко я то 
се из т ръг ва звукът.

Го ди на по-ра но, през 2017 г. Иво ван Хо ве поста вя не исто вия спек та къл 
„Тай на та си ла“ по ро ма на на хо лан д ския кла сик Луи Ку пе рус в театър 
„То нел груп“ Амстердам. Почти праз на сце на, по дът е дър ве на ска ра, в 
дъ но то – вод на сти хия с истин ски по рой, ав тен тич ни ин ст ру мен ти от 
ост ров Ява, на ко и то се сви ри му зи ка на жи во. И от но во кла ви рен ин-
ст ру мент – ро ял, в по рой ния дъжд. Спек та къ лът преп ли та ак тьор ска 
игра – ед нов ре мен но на ту ра листич на и ек с пре сив на, с при ми тив на та 
енер гия на ри ту ал ния танц и на пом ня ан т ро по ло гич ни те ек с пе ри мен ти 
на Еу же нио Барба. Могъ що то се тив но въз дейст вие раз тър с ва зри те ля 
ед нов ре мен но чрез зву ка – удар ни те ин ст ру мен ти и ро я ла, па да ща та 
во да, спон тан на та връх ли та ща сти хия на при ми тив ния танц, съз вуч на с 
вод на та сти хия на непрестан ни те тро пи чески дъж до ве. В ро ма на дейст-
ви е то се раз ви ва в пе ри о да на от тег ля не то на Да ния от ко ло ни зи ра ни те 
те ри то рии в Индия. Спек та къ лът оста вя фи зи ческо усе ща не за не тър пи-

„След ре пе ти ци я та/Пер со на“ – И. Бер г ман, реж. Иво ван Хо ве,  
То нел груп Ам стер дам, 2012
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мост, зву чи съв ре мен но с те ма та за кон т расти те, непри ми ри мости те и 
опи ти те за до кос ва не меж ду раз лич ни те кул тури.

В друг спек та къл на съ щия ре жи сьор – „Пер со на“ по Ин г мар Бер г ман на 
сце на та на „То нел груп“ Амстер дам (2012), об ра зът на во да та е смис лов 
цен тър – място на дейст вие и вът ре шен свят (през пси хо а на ли тич на ин-
тер пре та ция на ви зията).

Те зи пред став ле ния въз дейст ват вър ху се ти ва та, про во ки рат емо ци о нал-
ния свят и мис ле нето. Постиг на та е ос нов на та цел на те а тъ ра – из ли зай ки 
от спек та къ ла, зри те лят не е съ щи ят, пре жи вя но то не е ми на ло не у сет но 
край него. Проник на ло е по-дъл бо ко и с не що го е про ме нило.

Ан на То пал джи кова. КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС


