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ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗБОР – ПЕРСОНАЛНИ 
И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

ВЕНЕТАДОЙЧЕВА

Труд но е да се от го во ри на въпро са „как“ се про ме нят яв ле ни я та в жи-
вота. Очевид но то ста ва раз би ра е мо ед ва от ня как ва дистан ция (вре ме-
ва или прост ран ст ве на), а в те че ни е то на съ би ти я та често оста ва са мо 
смът но то усе ща не, че не що не ви ди мо дви жи по то ка на ежед не ви е то 
и непроз рач ност та на истин ски те при чи ни мо же да при да де мистич на 
окраска на света. Театъ рът, раз би ра се, не е да леч от ма гич но то, за га дъч-
но то, илю зор но то… но то ва, че той се до кос ва или из ра зя ва мисти ка та 
на би ти е то не оз на ча ва, че са ми ят той е дви жен от тайн ст в е ни и не поз-
на ва е ми сили. Всич ки ас пек ти, чрез ко и то мо жем да мис лим и да пре-
жи вя ва ме те а тъ ра, са ре зул тат не на за га дъч ни при чи ни, а на чо веш ко то 
дело. Като есте ти ческа ре ал ност те а тъ рът има сво я та би огра фия, ко я то 
не мо же да бъ де на пи са на докрай, ако не се впли та в пъ тя на чо веш ки те 
об щест ва и кул тури.

Бъл гар ски ят те а тър съ що стои в състо я ние на ос мо за с по то ци те на со ци-
ал ния жи вот и вся ка пре тен ция, че мо же да се напра ви бър за сним ка на 
не го вия ре леф, рух ва ка то не въз мож на, ако е ли ше на от пер с пек ти ва та 
на об ща та рамка. Можем да пра вим са мо мо мен т ни ски ци с до за на-
деж да за вяр ност, ко я то са мо вре ме то ще пот вър ди или от х върли. Точно 
то зи план на свър за ност с про це си те на со ци ал ни те про ме ни е осо бе но 
тру ден за ос мис ля не за ра ди ха рак те ра на вза им ни те вли я ния – не ди-
рек тен, про тя жен във вре ме то, с мно зи на участ ни ци (ин ди ви ду ал ни и 
ко лек тив ни аген ти), не рав но мер но раз пре де лен в прост ран ст вото. Как се 
случ ва про мя на та е на исти на сло жен въпрос. По-прости са от го во ри те 
за ня кои от из ме ре ни я та на про мя на та, но те всъщ ност от го ва рят на пи-
та не то за пос лед ст ви я та от про це са. В прак ти ка та на те а тъ ра в Бъл га рия 
днес ка те го рич но не лип с ват яр ки твор ци, твор би, тен ден ции. И за об що 
удов лет во ре ние по ве че то от та лан т ли ви те пости же ния по лу ча ват от з вук 
и приз нание. Не е нуж но да се пра ви по ме ник на сил ни те спек так ли, 
ро ли, пи е си, фо ру ми – пуб ли ка та, кри ти ка та, награ ди те за ко но мер но ги 
от ся ват. И не за да вгор ча вам сла дост та на ме да, а точ но за ра ди то ва, 
че та лан ти те са цен ност, ко я то е ряд ко бла го, ще обър на вни ма ние на 
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един де тайл (стру ва ми се, че той е уси лен от про ме ни те в пос лед ни те 
де се ти летия).

В исто ри чески план ев ро пейски ят те а тър не за губ ва ед на посто ян на и 
ви на ги про я вя ва ща се спе ци фи ка – той се съпро тив ля ва на поз на то то и 
тър си но во то. В най-ед ри щри хи то ва е он зи пункт, кой то прин цип но го 
от ли ча ва от дру ги те ат рал ни кул ту ри (напри мер от ре ги о на на Да леч-
ния из ток), ко и то аб со лю ти зи рат и ох ра ня ват сво я та тра ди ция, ка то я 
прев ръ щат в то тал на норма. Евро пейски ят те а тър е дъл бо ко не кон сер-
ва ти вен, той е от во рен към раз лич но то, към но во то и към не поз на то то, 
и ма кар и да не пре неб рег ва тра ди ци я та, я съ че та ва с но ва тор ст вото. 
Експе ри мен тът е не го ва та съ щин ска при ро да, все ки те ат рал же лае ори-
ги нал ност, пуб ли ка та це ни из не на да та. В ню ан си те на то ва твър де ние се 
кри ят, раз би ра се, огро мен брой въпро си и пре ци зи ра ни де тай ли, но е 
факт, че в Ев ро па пов то ре ни е то се смя та за про вал, кон сер ви ра не то на 
уме ния се при рав ня ва с твор ческо без си лие, а щам па та се ква ли фи ци-
ра ка то най-ниска точ ка на ар тистич но па дение. На ба за та на та зи об ща 
наг ла са ев ро пейски ят те а тър изоб ре тя ва раз лич ни пъ ти ща и сред ст ва 
за тър се не, сти му ли ра не и ин тегри ра не в сво я та слож на тъ кан на ху до-

„Па ла чи“ – М. МакДо на, реж. С. Ра дев, Те а тър „Со фия“, 2017/18

©
 Ф

о т
ог

ра
ф 

Ге
р г

а н
а 

Д
а м

я н
ов

а



118

жест ве ни прак ти ки, ко и то пе ри о дич но ре ви зи рат уста но ве ни те наг ла си 
и на свой ред про во ки рат но ви по соки. Имен но та зи идей на ос но ва е 
мо то рът на есте ти ческа та ди на мика. Често про мя на та е ре зул тат от ра-
ди кал ни програ ми, ко и то фор ми рат нов пог лед и в ево лю ци о нен план 
тран с фор ми рат те ат рал ния пейзаж. Есте ти ческа та па ра диг ма, пост ро е на 
вър ху ди на ми ка та ка то прин цип, до веж да до ос нов ни те раз де ле ния в 
оцен ка та на те ат рал ни те фак ти в ев ро пейски план. Фунда мен тал но то 
раз гра ни че ние меж ду ху до жест вен и ко мер си а лен те а тър се мис ли ка то 
от ли ка меж ду от кри ва тел ско-ори ги нал но то и кон сер ва тив но-рет роград-
ното. Евро пейски ят те а тър пред по ла га на ли чи е то на посто я нен ре сурс от 
уме ния как то в по ле то на от ра бо те но то, ус во е но то и ста би ли зи ра но то, 
та ка и ар тистич ни ин те ре си и за лож би в по со ка на не из вест ното. Този 
ба ланс и посто ян но то лю бо пит ст во са га рант за би ти е то на те а тъ ра. (То ва 
твър де ние тряб ва да се пре ци зи ра с уточ не ни е то, че в от дел ни пе ри о ди 
и на ци о нал ни кул ту ри прин ци път на ди на ми ка та и об нов ле ни е то мо же 
да за тих ва, но рет рос пек тив но пог лед на то – не из чезва. Пред мет на друг 
ана лиз е пи та не то да ли ак ту ал но то състо я ние на ев ро пейска та прак ти-
ка не е в си ту а ция на лип са на яр ки и ори ги нал ни но ви идеи с всич ки 
пос лед ст вия от то ва…)

„Пе тел“ – М. Бар т лет, реж. С. Мур джев, Мла деж ки те а тър, 2017/18
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Бъл гар ски те ус ло вия мо ди фи ци рат те зи съ от но ше ния и през пос лед ни-
те го ди ни пред ла гат лю бо пит на кар тина. Възник нал ка то част от един 
ма ща бен мо дер ни за ци о нен про ект, бъл гар ски ят те а тър още в зо ра та на 
сво е то уста но вя ва не ка то кул тур на прак ти ка има ам би ци я та да постиг не 
ев ро пейския мо дел, поз нат и достъ пен по на чи на, по кой то той фун к ци о-
ни ра в епо ха та (19. в.) и до сега. Ретрос пек тив но пог лед на то, в бъл гар ски 
кон текст не се е по я ви ла ни то ед на те ат рал на есте ти ка или програ ма, 
при те жа ва ща взри вен твор чески по тен ци ал, ко я то да ра ди ка ли зи ра по-
ле то на ху до жест ве на та прак ти ка, да над ско чи на ци о нал ни те гра ни ци и 
да по лу чи меж ду на ро ден от з вук. В по-мла ди те си го ди ни, ко га то осо бе но 
сил но пре жи вя вах ка то нес пра вед ли вост фак та, че бъл гар ски те те ат ра ли 
и спек так ли не са осо бе но поз на ти в чуж би на, чух из ре че ни е то: „Вие ня-
ма те ня как ва зна чи ма раз поз на ва е ма фи гу ра, ко я то да над ска ча гра ни-
ци те и да вли яе вър ху те ат рал на та прак тика. Няма те ва шия Гро тов ски…“ 
Дали то ва из чер п ва въпро са – ед ва ли, но фак тът, че лип с ва по до бен 
ав то ри тет оста ва ва лиден. Българ ски ят те а тър ус во я ва и ин тер пре ти ра 
чрез соб ст ве ни те си твор чески ре сур си ев ро пейски идеи, вклю чи тел но 
и но ва торски. Това не оз на ча ва, че ре зул та ти те са вто рич ни и ли ше ни 
от зна чи мост. Това оз на ча ва, че ма кар и без фун да мен тал ни от кри тия, 
в при ло жен план и в бъл гар ски кон текст есте ти чески те програ ми би ват 
мо ди фи ци ра ни в ав тор ски ва ри ан ти и те ат рал на ори ги нал ност ка те го-
рич но не липсва.

Точ но в то зи пункт – на от но ше ни е то към уни кал ност та, в бъл гар ския те-
ат ра лен пей заж настъ пи ха про мени. Обосо би ха се две по ле та – те а тър 
на есте ти ческа та си гур ност и те а тър на есте ти ческа та про во кация. Есте ти-
ческа си гур ност е твър де об що и ши ро ко на и ме но ва ние на тен ден ци я та, 
ко я то ра бо ти чрез клю ча на доб ре поз на то то за пуб ли ка та, стъп ва вър ху 
си гур ни об раз ци и об с луж ва кон вен ция на поч ти тел но съ об ра зя ва не с 
вку со ве те на ау ди то ри ята. Есте ти ческа та про во ка ция съ що на зо ва ва с 
об що опре де ле ние по то ка на риско ви уси лия и ско ко ве с не га ран ти ран 
ус пех, ек с пе ри мен тал ни ра бо ти и про би в те ре на на труд ни те ми или 
тех ни ки. И си гур ност та, и про во ка ци я та изиск ват ар тистич ни уме ния от 
ви со ка кла са и пред по ла гат про фе си о на ли зъм на участ ни ците. Проб лем 
се по я вя ва в про це са на естест ве но то пре ли ва не на енер гии меж ду те зи 
две есте ти чески тен денции. Очак ва но е фи гу ри от две те те ат рал ни по-
ле та да об щу ват, да об ме нят опит ности и да се до косват. Също то ва жи и 
за пуб ли ки те – да про я вя ват лю бо пит ст во към про дук ци я та на раз лич ни 
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есте ти чески пред ло же ния. В бъл гар ски ус ло вия то ва се случ ва трудно. 
Между два та сек то ра съ щест ву ва вид вза им на не за ин те ре су ва ност, 
дости га ща до през ре ние. И от две те стра ни се из тък ват ар гу мен ти в под-
кре па на соб ст ве на та пра вота. Есте ти ческа та си гур ност раз вя ва зна ме то 
на ус пе ха сред пуб ли ка та и по соч ва броя на зри те ли те ка то аб со лю тен га-
рант за те ат рал но пости жение. Есте ти ческа та про во ка ция из ди га ло зун га 
на ори ги нал ност та и пре тен ди ра за ал тер на тив ност ка то за дъл жи тел но 
ус ло вие за те ат рал на жиз не ност. Абсо лю ти за ци я та на ед но то или дру-
го то до ка за тел ст во за състо я тел ност во ди до опростя ва не на си ту а ци я та 
и ка то ре зул тат те ат ра ли те раз ви ват тен ден ция към са мо доста тъч ност, 
хер ме ти за ция, са мо за до во ля ва не и лип са на са мокри тич ност. Този про-
цес, ма кар и с раз лич ни под бу ди и иде а ли, до веж да две те ар тистич ни 
ло ги ки до сход ст во – изо ла ци я та от „дру го то“ пре су ша ва он зи мо тор, 
за кой то ста на ду ма в на ча ло то – лю бо пит ст во то към про мя на та ка то 
дви га тел на жи во та на те а търа.

Нуж но е да се напра ви уточ не ни е то, че те а тъ рът на есте ти ческа та си гур-
ност не е хо мо ген на прак ти ка с яс ни ви ди ми бе ле зи, а напро тив – то ва е 
те а тър, кой то пред ла га об раз ци как то на ви со ко ху до жест ве но майстор-
ст во, та ка и на се рий на про дук ция и пош ла щампа. Това е ви ди мо в 
изя ва та на всич ки про фе сии – дра ма тур гия, ре жи су ра, ак тьор ска игра, 
сце ногра фия, му зи кал но ре ше ние… Те а тъ рът на есте ти ческа та про во ка-
ция съ що не е ед но род на кар ти на, а пред ла га ва ри ан ти на пред ста ва та за 
но ва тор ст во – тук съ що се сре щат об раз ци на уни кал ност и ав тен тич ност, 
как то и про я ви на го ла пре тен ци оз ност, праз но та и лош вкус.

Ред при чи ни фор ми ра ха ус ло вия, при ко и то на те ре на на тра ди ци он ния 
те а тър се сти му ли ра про дук ция, ек с п ло а ти ра ща еле мен тар но то въз про-
из вод ст во на мо де ли за пуб ли чен ус пех поч ти без на мек за ня как во ар-
тистич но тър се не на раз но об разие. Най-ви ди мо е то ва в ре пер то ар ния 
из бор на пи е си – вез де съ щи те ко ме дии на си ту а ци и те. В по ве че то от 
при ме ри те труд но мо же да се от крие ре жи су ра в сми съ ла на ху до жест ве-
на ав тор ска ин тер пре та ция на текста. Фигу ра та на ре жи сьо ра при съст ва 
ка то ор га ни за тор и ко ор ди на тор на сце нич но то дейст вие (не е слу чай-
но, че се по ся га към пи е си, ко и то са на пи са ни с тех ни ка та на кон крет ни 
ука за ния за об сто я тел ст ва и за дейст вия, впле те ни ка то за дъл жи те лен 
еле мент от сю же та и ра бо те щи ка то ди рек ти ва за един ст ве но въз мож на 
те ат рал на ин тер пре та ция). Актьор ска та изя ва в то зи слу чай пред по ла га 
дис цип ли на, усър дие, ра бо тос по соб ност и из д ръж ли вост, а ар тистич но то 
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тър се не и лич но от кри ва тел ст во в ин тер пре та ци я та на пер со на жи те се 
раз би рат ка то ти по ло гич на ефек т ност (от но во се въз ро ди ста ро то по ня-
тие „ам п лоа“ и упот ре ба на ак тьо ра в пов та ря ща се стан дар т на схе ма 
на при съст вие). В при ме ри те на то зи тип прак ти ка не лип с ват и ак тьо ри 
с из к лю чи те лен про фе си о на ли зъм и яр ко лич но при съствие. Всъщ ност 
ши ро ки ят пуб ли чен ус пех на те а тъ ра на есте ти ческа си гур ност се дъл жи 
на уни кал на та лич на ха риз ма на та лан т ли ви те ак тьори. Ярка та и не пов-
то ри ма ин ди ви ду ал ност на ак тьо ра е он зи еле мент, кой то об ла го ро дя ва 
и ху ма ни зи ра щам па та на есте ти ческа та си гур ност. Но участи е то на те зи 
ак тьо ри съ дър жа сло жен ком п лекс от пос ле ди ци: за ак тьо ра – твор-
ческо из то ща ва не до из ха бя ва не, за пуб ли ка та – есте ти ческа заб лу да, 
ос но ва на вър ху ав то ри те та на тво ре ца, кой то прикри ва не ряд ко твър де 
дол нопроб ния ха рак тер на спек та къла.

Оно ва, ко е то е обез по ко и тел но в то зи кон текст, е от но ше ни е то към аген-
ти те на опи са на та прак ти ка. В рам ки те на те ат рал но то по ле кри тич но то 
мис ле не под ла га на обек тив на оцен ка фак ти те и в ре зул тат се ри оз ни-
те участ ни ци и наб лю да те ли ня мат илю зии от нос но съ дър жа ни е то на 

„Мом че то от пос лед ния чин“ – Х. Ма йор га, реж. К. Шар ков, ДТ – Плов див, 
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кар ти ната. Твор ци те, ко и то ра бо тят в есте ти ка та на поз на то то, ма кар и 
мно го та лан т ли ви в по ве че то слу чаи, не из мен но риску ват про па да не в 
си ту а ци я та на пов то ре ни е то и втвър дя ва не на соб ст ве на та си щампа. 
Мнози на от тях осъз на ват огра ни че ни я та на то зи вид про фе си о нал на 
ре а ли за ция, но не на пускат те ре на на уста но ве но то, тъй ка то ал тер на-
тив на та есте ти ка – на про во ка ци я та, вър ви ръ ка за ръ ка с риска от за гу ба: 
фи нан со ва и ау ди торна. Финан со ви ят ус пех ряд ко съв па да с ус пех на 
есте ти ческо но ва тор ст во и про за ич на та при чи на на тър гов ския ар гу мент 
ста би ли зи ра пре об ла да ва що то праг ма тич но ре ше ние на твор ци те да не 
на пускат те ре на на тра ди ци он ния тип те атър.

В ал тер на тив но то прост ран ст во на про во ка ци я та пре би ва ват обик но ве но 
ар тисти от най-мла до то по ко ле ние, во де ни от чисто есте ти чески и ети-
чески иде али. Те съ що удър жат на соб ст ве ни те си ви со ки пре тен ции с 
це на та на огром но жи тейско и про фе си о нал но напре же ние, с ги ган т ски 
раз ход на енер гия и ми ни мал но фи нан со во въз награж дение. Изха бя ва-
не то на твор ческия ре сурс тук съ що е често сре ща но пра вило. Лоши ус-
ло вия за ра бо та, слаб об щест вен ин те рес и ми зер но зап ла ща не – всич ко 
то ва ха рак те ри зи ра сек то ра на аген ти те на есте ти ческа та про во кация.

И в два та слу чая твор ци те би ват мис ле ни пре дим но ка то пер со нал но 
от го вор ни за сво и те из бори. Отно ше ни е то към тях често се об вър з ва 
с рам ка та на етич но то изиск ва не на за дъл же ние към из куст во то и към 
соб ст ве ния та лант. Отно ше ни е то лич ност – та лант е връз ка с мно го ас-
пек ти, ко я то често при до би ва дра ма тич ни из ме рения. Най-оче вид но е 
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раз би ра не то, че ин ди ви дът но си от го вор ност за твор ческия си по тен ци-
ал, а ко га то при те жа ва и спе ци ал на дар ба, то лич на та му ини ци а ти ва 
за усъ вър шен ст ва не и ре а ли за ция се при е ма за нор мал на и очак вана. 
Създа ло се е сво е об раз но кли ше, че та лан т ли ви ят чо век пре о до ля ва с 
це на та на ли ше ния и стра да ния пре пят ст ви я та пред се бе си в тър се не 
на ре а ли зация. Исто ри я та на из куст во то поз на ва без б рой при ме ри на 
пи са те ли, ху дож ни ци, му зи кан ти и т. н., над мог на ли всич ко, но съз да-
ли сво и те творби. Жажда та за ар тистич на изя ва се при е ма за естест вен 
стре меж на лич ност та и ус пе хът се оце ня ва ка то ло гич но след ствие. 
Театъ рът съ що има сво и те при ме ри за та лан ти, постиг на ли впе чат ля ва щи 
ви со ти не за ви си мо от труд ности, ли ше ния, про фе си о нал ни и жи тейски 
пе ри петии. Абди ка ци я та от те зи ви со ки очак ва ния мо же да до ве де до 
срив на до ве ри е то към ар тиста, пер со нал но нег ли жи ра не, за чер к ва не 
и из к люч ва не от кръ га на вни ма ние на кри ти ката.

В кон тек ста на пос лед ни те де се ти ле тия бъл гар ски те ус ло вия пра вят все 
по-ви дим ак та на лич ния из бор – все ки сам ре ша ва как, как во, къ де, с 
ко го и т. н. ще ра боти. Избо рът се при рав ня ва с лак мус за твор ческа та 
при ро да – при е ма се, че в не го се ре а ли зи ра сър це ви на та на ар тиста. 
Избо рът чер тае раз гра ни чи тел на та ли ния меж ду ар тисти те-тър са чи и 
ар тисти те-из пъл ни тели. Абсо лю ти зи ра не то на пер со нал но то ре ше ние 
еле мен та ри зи ра от но ше ни е то към си ту а ци я та на из бор, ка то прех вър ля 
ця ла та от го вор ност вър ху лич ност та на ар тиста. Ако е пре дал та лан та 
си и се е пос ве тил на ко мер си ал ния те а тър и фи нан со ва та пол за, той 
лес но мо же да бъ де пре неб рег ван в се ри оз ния раз ми съл за ак ту ал ния 
те а тър и до ри да бъ де иг но риран. Ако след ва та лан та си и упор ст ва в 
по ле то на ек с пе ри мен та и риска, той лес но мо же да бъ де под ми нат със 
сниз хож де ние за ра ди не раз гър на ти и не до раз ви ти свои твор чески идеи, 
ре а ли зи ра ни в неб ла гопри ят на ма те ри ал на ба за и среда. Какво оста ва 
на те ат ра ли те в по доб на си ту а ция, как да мис лим тех ни те изя ви в две те 
по люс ни ре а ли зации? Ако ги раз г ле да ме ка то есте ти чески фе но ме ни – и 
в две те по ле та яр ки пости же ния не лип сват. Ако ги раз г ле да ме ка то ети-
чески жесто ве – и в две те по ле та има достой ни за ува же ние ар гу менти.

Се ри оз но то от но ше ние изиск ва към проб ле ма да се под хо ди не са мо в 
пер со на лен, а и в со ци а лен кон текст. Въпре ки че лич ни ят из бор е аб со-
лют но све щен, той не би тряб ва ло да се мис ли ка то един ст вен ре гу ла тор 
на про це си те в по ле то на те а търа. Дали ще наб лю да ва ме из нос ва не на 
твор ци от участие в блуд ка ви те ат рал ни за да чи, или ще наб лю да ва ме 
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по тъ ва не на мла ди та лан ти в мар ги нал ни про ек ти, един обез по ко и-
те лен факт до ми ни ра – раз хи ще ние на твор чески сили. Зрелост та на 
вся ко об щест во про ли ча ва по то ва как се от на ся към най-ка дър ни те си 
чле но ве, ко и то са дви га тел на прогре са и прос пе ри те та. В бъл гар ски те 
ус ло вия сме сви де те ли на без раз ли чие, прех вър ля не на от го вор ност та 
вър ху лич ност та и кон ста та ция, че уни кал ни та лан ти по ха бя ват дар би те 
си в три ви ал ни про ек ти, с ни що не допри на ся щи как то за соб ст ве на та 
им би огра фия, та ка и за те ат рал ния жи вот ка то цяло.

Раз миш ле ни я та до тук имат ед на скром на цел – да ори ен ти рат вни ма-
ни е то към от но ше ни е то към твор ческия по тен ци ал в бъл гар ския те атър. 
Лично то ре ше ние за един или друг есте ти чески из бор на тво ре ца е 
обе мен акт, пре допре де лен от смес ва не то на су бек тив ни и обек тив ни 
фак то ри. В ин ди ви ду ал ния акт се че тат из ме ре ни я та на лич ност та, но 
и от но ше ни е то на об щест вото. Леко та та, с ко я то при е ма ме раз пи ля ва-
не на енер гия, без раз ли чи е то към неб ла гопри ят ни те ус ло вия за изя ва 
в по ле то на ал тер на тив ни те тър се ния, на то вар ва не то с от го вор ност за 
пер со нал ния из бор са мо и един ст ве но на лич ност та на ар тиста – то ва 
са все па ра мет ри на ко лек тив на бе зот го вор ност и аб ди ка ция от оно ва, 
ко е то на ре кох ме „прин цип на ди на ми ка та“ в ев ро пейския те атър.
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