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ПРОМЯНАТА НА ТЕАТЪРА ДНЕС:  
С ТЯЛОТО, ОЧИТЕ, ИМЕТО, ЕНЕРГИЯТА

РОМЕОПОПИЛИЕВ

Ако не що непре къс на то тър пи про мя на, то ва ся каш е те а тъ рът. И съ-
щев ре мен но, ако не що оста ва ед но и съ що – то ва пак ся каш е те а търът. 
Дали то га ва ня кой непре къс на то не си играе изоб що с (не)про мя на та 
на не щата? Кой? Бог в соб ст ве на та си игра, просто за се бе си? Всич ко е 
те а тър; той е все об х ват на та ме та фо ра на све та и жи во та в тех ни те раз-
лич ни из ме рения. Дори ко га то из г леж да, че те а тъ рът не тър пи про ме ни, 
те са на ли це; и до ри ко га то ся каш той се про ме ня, то ва не е точ но така. 
Зато ва тряб ва да се из п лъз нем от ме та фи зич ния зах ват на те а тъ ра; от 
не го во то „то ва е та ка, за що то е ина че“, за да го во рим за про ме ни те му.

В то зи сми съл как се дви жат про ме ни те в те а тъ ра днес, ако сле зем на 
зе мята? Най-ве ро ят но по ве че в ши ри на, от кол ко то в дъл бо чи на, ако въ-
ве дем та ки ва прост ран ст ве но-фи зи чески кри терии. При то ва на по върх -
но ст та и в ши ри на про мя на та из г леж да бър за: непре къс на то въз ник ват 
и из чез ват раз но об раз нии то ку-що те ку щи те ат рал ни фор ми, ту так си се 
по я вя ва не що, по доб но на пре диш но то, но не съ що то, за да пре ми не в 
дру го и съ щев ре мен но до ня къ де ка то него.

За що от кри ва ме тол ко ва ди на мич ни про ме ни в све та, жи во та и в те а тъ-
ра око ло се бе си? Може би за що то сме пре ка ле но вгле да ни в тя ло то си. 
Тяло то е вмести ли ще то на ин ди ви ду ал ни те ду шев ни наг ла си и на об щи те 
дви же ния на чо веш кия чух. То е бол но, здра во, гър че що се, раз прости ра-
що се вър ху, око ло и за ед но с дру ги те ла в те лес ни об щ ности, ув ли чай ки 
със се бе си ма те ри ал ни те пред мети. Тяло то гние, ми ри ше, ухае, но по-
ня ко га ся каш го ня ма, за що то из г леж да тол ко ва за меч та но и от не се но 
из вън се бе си. Пада що и из ди га що се тяло. По-ра но е би ло яс но: то ще 
ум ре и ще се ро ди дру го по доб но тя ло, но ду ша та на пре диш но то тя-
ло – уни кал на, а не по доб на ка то не го – мо же да оста не за ви наги. Вече
тялотоедушата.1 Тя ло то не се из ра зя ва са мо в ин ди ви ду ал но то си 

1 Да от во рим истин ски пре диз ви ка тел на та кни га „Corpus“ на Жан-Люк Нан си 
(С., 2003). Жак Де ри да я виж да ка то от кро ве ние и я опре де ля ка то „За ду-
ша та“ на на ше то вре ме“ (по заг ла ви е то на из вест ния труд на Аристотел).
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из ме ре ние и ви на ги е свър за но с дру ги те тела. Държа ва та е ед но го ля мо 
тя ло, све тът – също. Тяло то ка то най-тлен но ве че ста ва и най-скъ по ценно.

Мо жем да се вър нем мал ко на зад, при пом няй ки си Ан то нен Ар то: съ-
щин ския иде о лог и пред те ча на те лес ния те а тър; не на те а тъ ра на дви же-
ни е то и тан ца, ко е то е не що съв сем раз лично. Той пред ла га да се пи ше 
и пред ста вя те а тъ рът не са мо и тол ко ва чрез тя ло то, а по-ско ро вътре в 
са мо то тяло. То е сце на та без опре де ле на сце на и прост ран ст во; из мъ че-
но, смач ка но, из пру же но, раз кри ве но, но не та ка бла го род но из пъ на то 
в стра да ни е то си ка то Ла о ко он, а мъл вя що и из кре щя ва що пъл зя щи, 
гър че щи се и уд ря щи се смис ли, ко и то не мо гат и не искат да ос мис лят 
све та чрез плав ни те, пос ле до ва тел ни и за то ва раз би ра е ми дви же ния 
на кла си ческа та душа. Арто е са ми ят пла шещ и прив ли чащ сми съл на 
тя ло то; са ми ят жи вот към смърт та, къ де то то ня ма да оста не по доб но 
на ду ша та, а ще из чез не в исти на та си. Исти на та не оста ва, а из чез ва. 
И за то ва все се на ла га да я на ми раме. Исти на та се по я вя ва и из чез ва, 
за що то е твър де жесто ка и не на ситна. Арто е из дир ва не то на са мо то 
род но на тя ло то-ду ша, за що то то ди ша и ду ши ка то то ку-що но во ро де но, 
но и ве че уми ра що. И той от кри ва то ва тя ло не са мо око ло се бе си, но 
и да ле че на Изток. Имен но об лег на то на Из то ка, за пъ на ло стъ па ла та си 
на ръ ба на Па си фи ка, за пад но то тя ло не мо же да за пад не и да пад не, да 
се от кър ти ня къ де в Ат лан ти ка и да по тъ не ка то он зи бе зус пеш но тър сен 
до ден дне шен кон ти нент. Така дъл бо ко то род но на чо ве ка не мо же да 
се из ро ви от ху му са на род на та поч ва, на се ле на с тол ко ва мно го гни е щи 
пар че тии от раз пад на ти род ни тела. Родно то мо же да се об х ва не, да се 
ви ди са мо от да лече. Но ближ ни ят е да леч ни ят (Ниц ше). Това сгър че но и 
нев з рач но тел це на те а тъ ра на Ар то, а всъщ ност по ве че на не го ви те пред-
ста ви за те а тър от 20-те го ди ни на 20. век, ще бъ де ек с ху ми ра но в края 
на 50-те. Възста но ве но и об ла го ро де но в „бед ния те а тър“ на Гро тов ски, 
то ще ста не пред мет и тя ло; от кри ва що и от кри ва е мо и за дру ги ан т ро-
по ло гич ни опи ти през ми на лия век. Тъкмо про ме ня ща та се гра нич ност 
опре де ля тя ло то и чрез нея то диша. Това е не го ва та жесто ка участ: да се 
раз ши ря ва, за да се стес ни, но са мо кол ко то – ако мо же – още по ве че да 
на расне. Диша не то ста ва още по-важ но от кол ко то в опе рата. Жесто кост та 
во ди до на раст ва не и по ду ва не на тя ло то; до ед но са мо би чу ва не, за да 
мо же в сво я та ве че при вик на лост то да от стъ пи в се бе си; да се от лее в 
твър дост. И от но во да се по дуе с раз ни те си лим ф ни възли.

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС



127

Та ка или ина че, род ни ят те а тър по прин цип не по на ся ни то аске за та – 
дъл бо ко то си при би ра не на вът ре, ни то из бу я ва не то си навън. Ексце сът 
на тя ло то – на вът ре или на вън – е ня как чужд на бъл гар ска та свен ли вост. 
Ще взе мат да го за бе ле жат то ва тя ло! – не за ви си мо да ли се е вглъ би ло, 
или из бу яло. Вина ги на о ко ло деб нат сни ше ни гно ми, ко и то из вед нъж 
ще го на о би ко лят, ще го по ва лят до лу и ще му от ре жат гла ва та. (Как то 
си спом ня ме, проб ле мът за та зи свен ли вост е въ ве ден още от Пен чо 
Сла вейков. Всъщ ност, ако пог лед нем към бъл гар ския ак тьор, той ка то 
че ли най-ве че оби ча да кре щи и напрег нал накрай въз мож ности те си, 
да де мон ст ри ра сила. Но тъй ка то твър де често и поч ти всич ки пра вят 
то ва, то ня ма как да се за бе лежи. Истин ски ят ек с цес тряб ва да се из ра зи 
по друг, по-осо бен начин.)

Тя ло то яде, пие, играе. Диша, живее. Рабо ти – сле до ва тел но пи ше и сти-
хо ве: тъй, как то умее. То е роб; ра бо те що за-не що-друго. Но кое е то ва 
друго? Разби ра се, дру го то след ва да е гос по дарят. Кой е той – осо бе но 
след ка то тя ло то ве че е ду шата? Изли за, че тя ло то ра бо ти за се бе си? 
Това оба че би пред став ля ва ло ед но твър де ми жа во и огра ни че но, как то 
каз ва ха нав ре ме то – дреб но бур жо аз но тяло. Или то просто ра бо ти за 
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са ма та ра бо та, ко я то пък ра бо ти за него. Но то ва е твър де ин сти н к т ив но 
и по то зи на чин тя ло то оста ва един про пад нал, ле ко мис ле но напра вен 
и пос ле зах вър лен ме ха ни зъм – от ня кой, ня кога. Плене но в джун г ла та 
на при ро да та, пре вър на то в роб и из вед нъж изоста ве но от гос по да-
ря си. И все пак виж да се, че то не ра бо ти ей та ка, са мо за се бе си, а и 
за-не що-друго. Това обе ди ня ва що тя ло то и те ла та свое-дру го би мог ло 
да бъ де удоволствието. Тяло то по лу ча ва чрез раз лич ни точ ки и се ти ва 
най-раз но об раз ни удо вол ст вия и нас лади. Обоня ни е то не насто я ва тол-
ко ва за се бе си, след ка то гла дът се за си ти, и днес съ щест ву ват по ве че 
въз мож ности то ва да ста ва лес но, а сек су ал ни ят на гон има не доста тъ ка 
срав ни тел но бър зо да спада. Но зре ни е то и слу хът, очи те и уши те са не-
у мо ри ми – уста та и ези кът в слу чая са са мо ор га ни те, ко и то от з ву ча ват 
нав ли за щи те от вън об ра зи и звуци. Очитесавинагижадни. „Очи пъл-
ни, ръ це праз ни“, каз ва на род на та по го ворка. Но по-ско ро очи те ни ко га 
не мо гат да се из пъл нят – ос вен със за мъг ля ва щи те ги съл зи, – до ка то 
кол ко пъл ни мо гат да бъ дат две ръце. Едва ко га то съ нят на лег не здра во 
кле па чи те, очи те се зат ва рят и тех ни ят най-ве рен дру гар, най-близ ки ят, 
свой друг – уши те, крот ко ги пос ледват. Тяло то утих ва за из вест но време. 
Но твър де не по кор ни, те зи се ти ва про дъл жа ват да гле дат и слу шат в съ ня 
си, ка то пре диз вик ват из мъ че но то от ра бо та, или все ед но, от без де лие 
тя ло да про дъл жа ва да под ска ча, да тре пе ри и да се гър чи в раз лич ни те 
си чле но ве и ор гани. Очите тъм не ят, гла ва та се люш ка, а уста та се кри ви 
и прок ли на ця ла все лена. Тъмне ят очи те, но пак виждат. Дори ко га то 
тя ло то на чо ве ка сда де пос лед ни те си пот ре пер ва ния и дъ хът му – най-
сет не сво бо ден – от ле ти на ня къ де, очи те про дъл жа ват да гле дат, ма кар 
и по права линия. Нала га се да ги зат во рят, за що то все още жи ви те се 
до се щат накъде гле дат очи те на ве че не живия.

Ако тя ло то ра бо ти за са мо то се бе си – ко е то, раз би ра се, е ед но на исти на 
про пад на ло състо я ние, но на ли чо век е пад нал все от ня къ де: от гра ди на-
та на Едем, от Марс или просто от дър во то ка то ве че не год на май му на с 
твър де из т ръп на ли край ни ци – то на исти на е за удо вол ст ви е то и ве ро ят но 
най-ве че за удо вол ст ви е то и нас ла да та, ко я то очи те и уши те по лу чават. 
Това, ко е то те по лу ча ват, мо же да бъ де съб ра но в ду ма та зрелище.

В исто ри я та на тя ло то на чо ве ка са съ щест ву ва ли доста тъч но зре ли ща 
и въпре ки по ня ко га хо ра та да са смя та ли, че ра бо тят за без с мъ р т н и те 
си ду ши, те ви на ги са се от да ва ли на не у мор но то гле да не и слу шане. 
Пона ча ло най-често при чи на та за по ощ ря ва не то на те зи дей ности на 
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очи те и уши те е чисто пре дох ра ни тел на: на ли се на ла га хо ра та да се 
пред паз ват от вра го ве те и да сле дят при я те ли те си, да гле дат ра бо те-
щи те си ръ це и да се ори ен ти рат в тя ло то на прост ран ст вото. Но ко га то 
се от ст ра нят от те зи за дъл жи тел ни и ути ли тар ни за ни ма ния – в слу чая 
не ста ва ду ма за тях, – те мо гат да из пад нат от по на ча ло сво я та пад на-
лост от ня къ де в нас ла да та на ня как во зре ли ще без прак ти ческа цел. 
През 20. век обе мът на те зи зре ли ща на раст ва все по ве че и по ве че, не 
на пос лед но място, по ра ди уве ли ча ва не то на ча со ве те, в ко и то тя ло-
то, на пус на ло ути ли тар но то си прост ран ст во – да го ка жем напра во, 
на пус на ло ути ли тар но то си тя ло, – мо же да пог ле да и пос лу ша, как то 
се каз ва, „не що за ду ша та“ – ма кар тя да е са мо то то. Театър, ка ба ре, 
мю зик хол, ки но, опе ра, кон церт, из лож ба, цирк, ра дио, те ле ви зия, 
ин тер нет, игри на къс ме та и пр. Всевъз мож ни те рек ла ми, раз би ра се. 
През го ди ни те то зи все кид не вен обем от сред ст ва за по лу ча ва не на 
зре ли ща все по ве че се раз ши ря ва, ся каш из ду вай ки са мо то тя ло, ко-
е то ги сле ди; до ри в бук вал ния сми съл, за що то не го во то фи зи ческо 
дви же ние все по ве че се ре ду ци ра ня къ де на вът ре и об рат на та му си-
ла в сво я та лип са раз ши ря ва тя ло то навън. Тяло то ве че е поста ве но в 
нар ко тич на за ви си мост от зре ли ще то, из пит вай ки не об хо ди мост та да 
уве ли ча ва до зи те му.

Чо ве кът се раж да в све та гол и са мо тен; та ка съ що и умира. Но вед нъж 
ро ден, не го ви ят пог лед раж да света. Това е един соб ст вен, ро ден (по-
доб ре е тук да се имат пред вид и две те уда ре ния на глас ни те) пог лед 
и ни кой не мо же да му го вземе. Светът из пъл ва тя ло то на чо ве ка чрез 
пог ле да му. Приоб ща ва го към се бе си, от б лъ ск ва го. Грапа ви ни те на 
го ля мо то све тов но тя ло на ра ня ват неж ни те вън ш ни и вът реш ни части 
на то ва ин ди ви ду ал но тя ло със сво и те ви на ги учу де ни очи. Едно твър де 
крех ко тя ло с пре ка ле но го ле ми очи. Ненапраз но съ щест ву ва та зи ста ра 
ме та фо ра за све та ка то за сце на и за чо ве ка ка то за ак тьор. Но по-ско ро 
ка то за не за бе ле жим ак тьор от ми ман са: до ка то го за бе ле жиш, и ве че е 
сля зъл от сце ната. Изоб що ак тьо рът ка то че ли не е из ля зъл на сце на та, 
за да играе, а да гледа. Какво? Как дру ги те го гледат.

Всъщ ност очи те на тя ло то гле дат на вът ре в не го, тъй ка то из вън тя ло то 
ня ма нищо. То е все ле на та, та ка че все ки пог лед в край на смет ка по айн-
щай нов ски ще се закри ви на вътре. Колко то по ве че же ла ни е то на очи те 
на раст ва, а то ня ма и как да спре, тол ко ва по ве че прост ран ст во то на 
тя ло то ще тряб ва да на раст ва, за да от кри ва в се бе си но ви пло щад ки и 
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сце ни за игра и зре лища. Дали в един мо мент все ле на та на тя ло то ня ма 
да се пръсне? Или, раз да ле ча вай ки се в се бе си, посте пен но да из сти не 
и да се пре вър не на прах?

Имен но та зи непре о до ли ма склон ност, до ри от ча я на при вър за ност и 
страст към гле да не то, ко я то не из беж но е вло же на в тя ло то на чо ве ка 
ня ко га от ня къ де, съз да ва оне зи об ра зи, ко и то на ри ча ме свои и дру ги, 
род ни и чужди. Тяло то на чо ве ка, чрез не го ви те най-важ ни от во ри ка-
то очи те и уши те, е имен но съ съ дът на сво е то и дру го то, на род но то и 
чуж дото. То ги по раж да, то ги уби ва – до мо мен та, ко га то са мо то тя ло 
преста не да се ин те ре су ва от всич ко това. От тя ло то ка то най-сво е то 
род но място, оти ва ме към тя ло то ка то гроб. Имен но та зи поч ти ед нов ре-
мен ност днес на раж да не то и смърт та на раз лич ни те об ра зи на род но то 
и чуж до то – за що то са ма та зре лищ ност, про из ти ча ща и от пра вя на от 
све та на тя ло то към от дел ни те му части, и жад но иска на от са ми те тях – 
ка таст ро фич но на бъб ва, по ра ди ко е то на по я ва та на род но то и чуж до то 
ве че не се об ръ ща вни мание. Роде ни, те са погре бани. От дру га стра на, 
по ня ко га ка то че ли от тех ния рож ден гроб не о чак ва но из пуш ва син ка-
ви ят дим на ня как ви до по топ ни приз ра ци, вам пи ри, вър ко ла ци и тенци.

„FLAPSƎ“ – хор. Ж. Же ляз ков, Derida Company, 2017
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Тя ло то ка то на раст ва що, раз пъл зя ва що се нав ся къ де прост ран ст во за 
зре ли ща, не исто во же ла ни и пре диз вик ва ни от не го ви те очи, оста вя 
мал ко място за въ об ра же ни е то на зна ка и на ли те ра ту рата. Само ко га то 
по лу чим мо мен т но пре си ща не от ау дио-ви зу ал ни те об ра зи, ние се връ-
ща ме ти хо към ли те ра ту рата. Непре къс на то ни ус по ко я ват, че страст та 
към че те не то на кни ги се зав ръ ща ла и обик но ве но те зи по-ско ро зак ли-
на ния се пра вят в хо да на ня как ви по ред ни кам па нии за по ве че че тене. 
Дока то по-ра но зре ли ща та са пред став ля ва ли по чив ка не са мо от че те-
не то на кни ги, но най-ве че от вглеж да не то на вът ре в ду ша та и ней но то 
въ об ра же ние, днес е тък мо об рат ното.

Спо ред Ум бер то Еко ед на от ха рак те ристи ки те на ци ви ли за ци я та, в ко я то 
жи ве ем, е пов се мест но то прев ръ ща не на жи во та в карнавал.2 По-ра-
но кар на ва лът е пред став ля вал крат ка па у за в об рам че но то от гри жи 
ежед невие. Днес оба че ежед нев но пре би ва ва ме в прост ран ст во то на 
кар на ва ла, кой то, мо жем да ка жем, е са мо то раз прости ра не на тя ло то 
под управ ле ни е то на не го вия ос но вен ор ган – очи те; гос по дар и роб ед-
нов ре менно. Карна вал е не са мо по ли ти ка та, па за ру ва не то, треска ви ят 
ту ри зъм, но и са ма та ра бо та, по вре ме на ко я то го ля ма част от вре ме то 
ми на ва в ин тер нет и Фейс бук или на ня как ви дру ги за чуд ва щи места 
от вир ту ал на та ре ал ност. Сами те атен та ти, ре ли ги оз но мо ти ви ра ни, 
на пом нят кар на вала. Очевид но не ста ва ду ма за ду ша та и тър се не то на 
ней на та веч ност, а за пре тен ци и те на тя ло то да се раз прости ра, и след 
ка то то не мо же да за до во ли то ва си же ла ние по ра ди по ло же ни те му 
от вън рам ки, огра ни че ния и пра ви ла, се пръс ва с ед на ра дост на, до ри 
лю бов на ом ра за, и части те му по леп ват по оста на ли те те ла, ка то ста ват 
об що с тях. Дори в тро ше не то на христи ян ски и бу дист ки сим во ли, как то 
и в ек зе ку ци и те на „не вер ни ци“ се съ дър жа не що кар на вал но и ня как 
не досто верно. Преди ня кол ко го ди ни в Па зар джик се състоя лю бо пит но 
шест вие на мю сюл ма ни са ла ми ти: всъщ ност ро ми, вка ра ни в „пра ва та 
вя ра“, след ка то доско ро са би ли еван ге листи. Изоб що то ва бър зо пре ми-
на ва не от вя ра във вя ра, от убеж де ние в убеж де ние, от „ля во“ в „дяс но“, 
от ед но ра бот но място на дру го, е на пъл но кар на вално. Как род но то – 
ка то не що свое, на ше, устой чи во; не що тук, се га и ут ре – мо же да по лу чи 
не об хо ди мо то си тра е не във вре мето? Няма ме вре ме да се при-родим.

2 Еко, Ум берто. Връща ли се ча сов ни кът назад? Горе щи вой ни и ме ди ен по пу-
ли зъм. С., 2010, с. 101.
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Та ка как во то и мно жест во от те ат рал ни глед ки да се раз гръ ща пред нас, 
то ни ко га ве че ня ма да е доста тъч но. И ви нов ни са очи те, ко и то, за раз-
ли ка от оста на ли те ор га ни, са ви на ги жад ни и не се за си щат, и по е май ки 
все по ве че зре ли ща, искат още. Но как мо зъ кът мо же да об ра бо ти та зи 
непре къс на та по ре ди ца от глед ки и да ги сор ти ра в сво я та памет? Просто 
ня ма вре ме да се на и ме ну ват те ат рал ни те фор ми и яв ле ния в бук вал ния 
смисъл. От дру га стра на, то ва е доб ре, че на пред став ле ни е то не мо же да 
се да де соб ст ве но име. Както от бе ляз ва Жак Де ри да3, тък мо соб ст ве но то 
име е на чин за пре мах ва не на соб ст ве но то и за по ла га не то му в ня как ва 
ве ри га от сход ст ва и ка та лог от на зо ва ни неща. Днес пред став ле ни е то, 
ка то един ст ве но по ро да си, не мо же да бъ де на ре че но и на и ме ну ва но, 
и тък мо по то зи на чин се спа ся ва, оста вай ки един ст ве но по род (жанр) 
и вид. Но да ли по то зи на чин и са ма та пред ста ва за про мя на на те а тъ ра 
непре къс на то не умира? Тя посто ян но уми ра, но всъщ ност без смърт, 
и жи вее чрез нея. Тъкмо то ва крат ко насто я ще на те ат рал ни те фор ми и 
наг ле ди, пред хож да но от сво и те нер в ни – при бър за ни и ня как ви на ги 
от крад на ти – про ек ти за бъ де ще, е зах ва на то в непре къс на тия по ток на 
жи во та-смърт до дру го след ва що насто яще. Докол ко след ва що то мо же 
да бъ де на ре че но съ що или друго?

То ва раз вих ре но в ог леж да не то си и в наг ле ди те си тя ло тряб ва да при-
те жа ва го ля ма енергия. Имен но то ва е ед но от най-често из пол з ва ни те 
по ня тия, с ко и то се опис ва те а тъ рът днес – по раж да що и оправ да ва що 
как то сми съ ла, та ка и фор ми те му на съ щест ву ване. Енер ги я та е тер мин 
от фи зи ка та и при то ва тя има раз лич ни из ме рения. Форму ла та на ки не-
тич на та енер гия е Е = mv2. Движе ни е то в те а тъ ра е на исти на важ но и то 
мо же да се от не се до всич ки те му ком по нен ти. И все пак та зи фор му ла 
не мо же да бъ де ед нак во ва лид на за все ки спек та къл и все ки вид те атър. 
Маса та на спек та къ ла (m) – ве ро ят но ко ли чест во то ак тьо ри, де кор, свет-
ли на, му зи ка и др., не е доста тъч на мярка. Скорост та (v) в та зи фор му ла 
е още по-важ на, тъй ка то се вди га на вто ра степен. Но в те а тъ ра бав на та 
ско рост често мо же да оз на ча ва по-бър зо ка чество. Така че един „ба вен“ 
спек та къл с два ма-три ма ак тьо ри или един „бърз“ в дви же ни е то на ком-
по нен ти те си спек та къл с по-го лям ак тьор ски състав не мо гат да бъ дат 
енер ге тич но фор му ли ра ни във фи зи ческия смисъл. Тога ва по-доб ре да 
се обър нем към т. нар. потенциалнаенергия: вся ко не що в при ро да та 
всъщ ност я при те жа ва и мо же да я раз вие, ако бъ де по месте но в нуж на-

3 Де ри да, Жак. За гра ма то ло ги я та. С., 2001, с. 171.
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та сре да за вза и мо действие. Теат рал на та сре да мо же да бъ де из ра зе на 
чрез пуб ли ка та или по-ско ро чрез раз лич ни те пуб лики. Всяка пуб ли ка 
раз чи та ки не тич на та стра на на все ки спек та къл по свой начин. Маса та 
и ско рост та за вся ка от тях са раз лич ни и от но си тел ни – ве ро ят но то ва 
се от на ся и за вся ка еди ни ца, съста вя ща пуб ли ката. Сполуч ли во то раз-
по ло же ние и вза и мо дейст вие на са ми те пра ве щи те а тъ ра съ що е важ но 
за случ ва не то на енер ги я та на спек та къла.

Ед ва ли оба че ня ко га ще стиг нем до на уч на та обос нов ка на те ат рал на та 
енер гия; до не що обек тив но и нав ся къ де при ло жимо. Но все та ка ще 
про дъл жа ва ме да го во рим за ней но то има не или ня ма не, за що то, та ка 
или ина че, не мо жем да се отър вем от тя ло то си, ко е то все по ве че ще на-
пи ра в же ла ни е то си да про из веж да, а още по ве че, да кон су ми ра об рази.
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