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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ АКТЬОР

РУМЯНАНИКОЛОВА

Ам би ци я та да се да де кра тък, ед ноз на чен или из чер па те лен от го вор на 
въпро са „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ е труд но за до во лима. За да ус-
пе ем да постиг нем от но си тел на из чер па тел ност, тряб ва да ми нем през 
ця ло то мно го об ра зие, ко е то ни пред ла га днеш на та те ат рал на сцена. 
Зато ва аз из б рах да мис ля по те ма та през по-тес ния фо кус на ня кол ко 
пре диз ви ка тел ст ва пред ак тьо ра в съв ре мен ния те атър.

След мно жест во то ек с пе ри мен ти през 20. век всич ко в из куст ва та е въз-
можно. Неза ви си мо че ре зул та ти те от те зи ек с пе ри мен ти често оста ват 
на ни во опит и не пости гат ху до жест ве на или идей на плът ност, те са в 
ос но ва та на до пуска не то, че съв ре мен ни ят те а тър е в състо я ние на край-
на сво бо да по от но ше ние на сво и те из бо ри във вся ко от но ше ние – текст, 
те ма, из раз ност, на чин на ор га ни за ция на твор ческия про цес, на чин на 
участие на пуб ли ка та, при съст ви е то на ос нов ни те фи гу ри на ак тьо ра, 
ре жи сьо ра и т. н.

Имен но в то тал на та твор ческа сво бо да във всич ки по со ки на те ат рал но-
то пре жи вя ва не се съ дър жа ед но от го ле ми те пре диз ви ка тел ст ва пред 
съв ре мен ния те атър. Резул та ти те са мно го об ра зие от сце нич ни фор ми 
и из раз ност, ко и то често пре диз вик ват проб ле ма ти зи ра не, над граж да не 
или из чер п ва не на по ня тий ния ин ст ру мен та ри ум, с кой то оз на ча ва ме 
про це си те в ак ту ал ния те ат ра лен живот. Това наб лю де ние на пър во 
място се от на ся за дра ма тур ги я та. В рам ки те на Меж ду на род ния те ат-
ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ през 2017 г. се про ве де кон фе рен ция, 
ко я то из го во ри съв ре мен ни те дра ма тур гич ни тен денции. Като ба зис на 
ос но ва за раз съж де ние в по ве че то док ла ди стои съз на ни е то на ав то-
ри те за про ме не ни те и раз ши ре ни гра ни ци на по ня ти е то дра ма тургия. 
Според Асен Тер зи ев „в съв ре мен ния те а тър по ня ти е то „дра ма тур гия“ 
от дав на е раз ши ри ло сво я та те ри тория. То е из ляз ло от по ле то на дра-
ма та и се е прех вър ли ло вър ху те ат рал но то пред став ле ние – как то вър ху 
не го ва та струк ту ра, та ка и вър ху са мо то му ре ал но про ти ча не тук и сега. 
Кога то го во рим за дра ма тур гия, ве че ня ма ме пред вид са мо пи е са та 
или тек ста за те а тър, но и те ат рал но то съ битие. Драма тур ги я та не се 



135

мис ли един ст ве но ка то тех ни ка за съз да ва не на дра ма ти чески исто рии, 
тя е и стра те гия за струк ту ри ра не и офор мя не на случ ва ния, в ко и то е 
въз мож но дра ма ти ческо пре жи вя ва не“1. Текстът за те а тър има тол ко ва 
раз лич ни упот ре би в/за те ат рал но то пред став ле ние, че е труд но да бъ-
дат об х ва на ти от ед но по ня тие, как во то бе дра ма тур ги я та в сми съл на 
ли те ра тур на та ос но ва на те ат рал ния спек такъл. Извън ней ни те стра те гии 
Пат рис Па вис из б ро я ва още ди вай зинг те а тър, об ра зо ва тел на дра ма-
тур гия, дра ма тур гия на ак тьо ра, пост на ра тив на дра ма тур гия, ви зу ал на 
дра ма тур гия, дра ма тур гия на тан ца, дра ма тур гия на зри те ля, пер фор-
ма тив на дра ма тур гия2. Това мно го об ра зие, обоб ще но от Пат рис Па вис 
в по ня ти е то „но ви дра ма тур гии“, естест ве но, пред по ла га по доб но и в 
поста но въч ни те стра те гии. И ако ав то рът на тек ста или ре жи сьо рът мо же 
да из бе ре сво бод но дра ма тур гич на та/поста но въч на та стра те гия, чрез 

1 Тер зи ев, Асен. Драма тур гия на случ ва не то. – В: 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“. С., 
2017, с. 95.

2 Па вис, Патрис. Нова дра ма тур гия. – Homo Ludens, 2015/18, с. 79.

„Не ща та на Щиф тер“ – ком по зи тор и ре жи сьор: Х. Гьо белс, 2007
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ко я то да ре а ли зи ра иде я та си, то пъст ро та та на съв ре мен ния те а тър се 
прев ръ ща в истин ско пре диз ви ка тел ст во към из пъл ни теля.

Как во се случ ва, как во изиск ва съв ре мен на та сце на в ця ло то си мно-
го об ра зие от ак тьо ра, е ак ту а лен въпрос пред съв ре мен на та те ория. 
От ор га ни за ци он на глед на точ ка все по-мал ко въз мож ности има за би-
ту ва не то на ак тьо ра са мо в ед на тру па, в ед на сти листика. От ко е то се 
пред по ла га, че съв ре мен ни ят те ат ра лен ак тьор тряб ва да е доста тъч но 
под гот вен, за да е реф лек ти вен към ця ло то раз но об ра зие от стра те гии на 
те ат рал но то пред став ление. Предиз ви ка тел ст ва та сти гат до „край ност“ 
от глед на точ ка на устой чи ви те пред ста ви за те ат рал ност, ко я то включ ва 
жи во то при съст вие на ак тьо ра и вза им но то пре жи вя ва не на ар тисти и 
зри тели. Пример за то ва от кри ва ме в „есте ти ка та на от съст ви е то“ на Хай-
нер Гьо белс. През сво и те про ек ти той фор му ли ра раз лич ни кон цеп ции 
за „те а тъ ра на от съст ви е то“, в ко и то от съст ви е то се раз би ра по раз лич ни 
на чи ни: ка то из чез ва не на ак тьо ра/из пъл ни те ля от цен тъ ра на вни ма ни-
е то (или до ри от сце на та); ка то раз де ля не на при съст ви е то меж ду всич ки 
еле мен ти в пред став ле ни е то; ка то по ли фо ния от еле мен ти; ка то от де ля не 
на гла са от тя ло то и т. н.3 Об ща по со ка на ек с пе ри мен ти те му е опи тът да 
за дър жи вни ма ни е то на зри те ля, дет ро ни рай ки ка то устой чив цен тър на 
те ат рал но то пред став ле ние жи во то ак тьор ско при съствие. Като най-ра-
ди кал но в та зи по со ка Гьо белс опис ва пред став ле ни е то си „Не ща та на 
Щиф тер“. Това е „пред став ле ние без ак тьо ри“ („no-man show“), в ко е то 
за ве си, ос вет ле ние, му зи ка и прост ран ст во – всич ки еле мен ти, ко и то 
обик но ве но под гот вят, под кре пят, илюст ри рат или об с луж ват те ат рал-
но то пред став ле ние и из пъл ни те ли те, се прев ръ щат (ка то по си ла та на 
ня как ва дъл го от ла га на спра вед ли вост) в ос нов ни про та го нисти, за ед но 
с пет пи а на, ме тал ни пло чи, ка мъ ни, во да, мъг ла, дъжд и лед4. Подоб-
ни пре диз ви ка тел ст ва из пра вят ак тьо ра и ця ло то пред став ле ние пред 
соб ст ве ни те си не устой чи ви от глед на точ ка на съв ре мен на та сце нич на 
ре ал ност де фи ниции.

Из вън по доб ни „край ни“ ек с пе ри мен ти ак тьо рът е пре диз ви кан пер-
ма нен т но от раз лич ни те есте ти ки, в ко и то би мо гъл да по падне. Дори 
са мо в програ ма та на пос лед но то из да ние на Меж ду на род ния те ат ра-

3 Виж под роб но Гьо белс, Хайнер. Есте ти ка на от съст ви ето. Как за поч на всич-
ко. – Homo Ludens, 21, с. 93–94.

4 Пак там, с. 94.
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лен фести вал „Вар нен ско ля то“ от кри ва ме мно жест во при ме ри за това. 
Тук не мо жем да под ми нем спек та къ ла „Три сест ри“ на Те а тър „Красный 
фа кел“ – Но во си бирск, Ру сия, ре жи сьор Ти мо фей Ку ля бин, къ де то ак-
тьо ри те игра ят на жесто ми ми чен език през ця ло то пред став ление. 
Освен оче вид на та труд ност за ов ла дя ва не то на то зи език, ак тьо ри те 
са пре диз ви ка ни от от не та та им въз мож ност да раз чи тат на ба зис ни те 
си из пъл ни тел ски стра те гии ка то ин то на ции, па у зи, ти хо/ви со ко про-
из на ся не на текст, ко мен ти ра не на тек ста с жест или ми ми ка, за що то, 
из пол з вай ки жесто ми ми чен език, те тряб ва да гле дат един в друг, ко-
га то раз го варят. Отне май ки им всич ко то ва, ак тьо ри те са при ну де ни 
да тър сят но ви из раз ни сред ст ва или да из пол з ват ве че поз на ти те, но 
с по-ви со ка ин тен зив ност – дви же ния и дейст вия по сце на та, ра бо та с 
пред ме ти, пласти ка и др.

По точ но об рат ния на чин е от пра ве но пре диз ви ка тел ст во то към За ха ри 
Ба ха ров, кой то се из пра вя сам пред пуб ли ка та в спек та къ ла по ро ма-
на на Ми лен Русков „Чам ко рия“, Те а тър 199, ре жи сьор Явор Гърдев. 
Тук ак тьо рът раз чи та пре дим но на ду ми те, за да пре съз да де чрез жив 
ди а лек тен из каз пер со на жа на бае Сла ве и град ска та ат мос фе ра от 20-те 
го ди ни на 20. век.

В още един спек та къл от програ ма та ак тьо рът заста ва сам пред зри те-
лите. Това е „При ят но ми е, Ива!“, Те а тър 199, ав тор ски спек та къл на 
ак т ри са та Ива То до рова. Тя се спра вя с не ле ка та за да ча да раз с ми ва 
зри те ли те, раз каз вай ки лич ни исто рии, пред ста ве ни ка то анек до ти в 
сти листи ка, доб ли жа ва ща се до stand up комедията.

Труд но се опис ва с ед но из ре че ние ак тьор ско то пре диз ви ка тел ст во в 
спек та къл ка то „Щаст ли ви ят Бе кет“, Цен тър „АЛОС“, ре жи сьор Ма рий 
Росен. Актри са та Ана Въл ча но ва има слож на та за да ча да изиграе текст, 
ком пи ли ран от зри тел ски от го во ри на ня кол ко въпроса. Еднов ре мен но 
с то ва тя има прост ран ст во за им про ви за ция, ко е то изиск ва поч ти ед-
нов ре мен но ав тен тич но и игро во ак тьор ско при съствие.

В спек та къ ла „Тан цът Дел хи“, На ро ден те а тър „Иван Ва зов“, ре жи сьор 
Га лин Сто ев, ак тьо ри те имат не ле ка та за да ча, при съст вай ки с ле ко та та 
на ежед нев но по ве де ние, да из го ва рят фи ло соф ски тек сто ве, ко и то при 
най-мал ко то ак тьор ско раз ко ле ба ва не мо гат да проз ву чат кли ши ра но и 
ви со ко пар но. В то зи спек та къл ак тьо ри те са пре диз ви ка ни по още един 
по пу ля рен за съв ре мен на та сце на начин. Той е свър зан с те ат рал на та 
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упот ре ба на съв ре мен ни те тех но логии. Като част от сце нограф ско то 
ре ше ние на сце на та е раз по ло жен го лям екран, вър ху кой то се про жек-
ти рат ли ца та на ак тьо ри те в едър план. Те се зас не мат в ре ал но вре ме 
от ка ме ри, ко и то зри те ли те виждат. Така ак тьо ри те тряб ва да игра ят, 
ка то дър жат в съз на ни е то си ед нов ре мен но дистан ци я та от зри те ли те, 
пред по ло же на от го ля ма та сце на на На род ния те а тър, и круп ния план, 
кой то ки но ка ме ра та из лъч ва на екрана. Изпол з ва не то на сред ст ва от ки-
но то в съв ре мен ния те а тър не е но вост. Приме рът със спек та къ ла „Тан цът 
Дел хи“ е за ра ди пре диз ви ка тел ст во то пред ак тьо ри те да при съст ват по 
на чин, кой то да е адек ва тен за те ат рал на та и за ки но есте ти ка та в един 
и същ момент.

Мно го спек так ли поста вят жи во то ак тьор ско при съст вие в сце нич на 
об ста нов ка, из гра де на с по мощ та на ди ги тал ни те тех но логии. Не ста ва 
ду ма за оне зи спек так ли, в ко и то тех но ло ги и те се из пол з ват за изоб ра-
зя ва не на опре де ле на сре да, а за те зи, в ко и то ак тьо рът вза и мо дейст ва 

„При ят но ми е, Ива!“ – ав тор ски спек та къл на Ива То до ро ва, Те а тър 199, 
2017/18
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с нея. В тан цо вия спек та къл „Ха ка наи“ на Ком па ния „Ад ри ен М. & Клер 
Б.“ – Фран ция, об ра зи те се съз да ват в ре ал но вре ме от вза и мо дейст ви е то 
на дви же ни я та на чо веш ко то тя ло, му зи ка та и ди ги тал ни те тех но логии.

Съв ре мен ни те те ат рал ни прак ти ки често изиск ват от ак тьо ра да над ско-
чи гра ни ци те на из пъл ни тел и да се пре вър не в съ ав тор на те ат рал но то 
пред став ление. Това пре диз ви ка тел ст во сре ща ак тьо ра при ра бо та та в 
про ек ти, в ре зул тат на съв мест на та ра бо та на дра ма тург, ре жи сьор и ак-
тьо ри, или т. нар. „ко ла бо ра ти вен“ или „ди вай зинг“ те атър. На друг вид 
съ у частие на ак тьо ри те раз чи та спек та къ лът „Кра лят Елен“ с ре жи сьор 
Анаста сия Съ бе ва. В не го ак тьо ри те на им про ви за ци о нен прин цип из-
граж дат пер со на жи те си и кон ст ру и рат сце нич ния раз каз, из пол з вай ки 
и уме ни я та си да пе ят, тан цу ват, да сви рят на раз лич ни ин ст ру менти.

Мно го от пре диз ви ка тел ст ва та пред съв ре мен ния из пъл ни тел са свър за-
ни с раз но об раз ни те из бо ри на прост ран ства. Често на ак тьо ра се на ла га 
да на пус не от де ле но то и „за щи те но“ прост ран ст во на кла си ческа та сце на, 
ко му ни ки рай ки с пуб ли ка та от про ме не на дистанция.

Мо жем да про дъл жим из б ро я ва не то на въз мож ности те за съв ре мен ния 
ак тьор (из вън спо ме на ти те оста на напри мер из пъл ни те лят в до ку мен-
тал ния те а тър, в пси хо ло ги ческия те а тър и т. н.), ко и то с па ра лел но то си 
при съст вие фор ми рат го ля мо то пре диз ви ка тел ст во пред не го да бъ де 
реф лек ти вен и адап ти вен към раз лич ни есте ти ки и жан рове.

На сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на Меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“ през 2014 г. два от въпро си те бя ха свър за ни 
с пре диз ви ка тел ст ва та пред съв ре мен ния те а тър и пред съв ре мен ния 
ак тьор. Относ но ак тьо ра Пат рис Па вис от бе ля за, че в те а тъ ра от пос лед-
ни те де се ти ле тия „има мно го про ме ни“, че ве че „не сме об се бе ни от 
ме то да на ак тьо ра“5. Стре ме жът за от кри ва не на уни вер са лен ак тьор ски 
ме тод на исти на при над ле жи на 20. век. След опи ти те на Ста нис лав ски 
ев ро пейски те те ат рал ни прак ти ци за поч ват тър се не то/прес лед ва не то на 
аб со лю тен език за ак тьо ра и мно жест во то систе ми, тех ни ки и мо де ли са 
ре зул тат от стре ме жа той да бъ де постигнат. На 20. век при над ле жат и 
пи та ни я та да ли мо же да бъ де постиг на та уни вер сал на ак тьор ска систе-
ма и да ли тя би мог ла да бъ де при ло жи ма към вся ка те ат рал на фор ма 
5 Сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на 22-то из да ние на МТФ „Вар нен ско ля-

то“, 8 юни 2014 г., Фести ва лен и кон гре сен цен тър – Вар на. – Homo Ludens, 
2015/18, с. 94.
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и есте тика. От то ва убеж де ние за поч ва тър се ни я та си Ста нис лавски. 
Като ця ло те ат рал ни те прак ти ци от вто ра та по ло ви на и края на 20. век 
преста ват да вяр ват в сми съ ла от уни вер са лен ак тьор ски метод. Идея-
та за пости га не то на как ва то и да е об що ва лид на систе ма, не за ви си ма 
от есте ти ческия кон текст, в кой то е поста вен ак тьо рът, е изоста вена. 
По-ско ро те на соч ват сво и те за ни ма ния към иден ти фи ци ра не то на 
прин ци пи имен но вът ре в кон крет ния кон текст. Театъ рът на 21. век не е 
фор му ли рал ка къв ак тьор му е не об хо дим. А мо же би по доб но пи та не 
не е ре ле ван т но на съв ре мен но то те ат рал но мно го об ра зие?! Това, на 
ко е то Пат рис Па вис насто я ва, е не об хо ди мост та обу че ни е то на ак тьо ра 
„да бъ де мно го по-фи ло соф ско и ин те лек ту ал но, а не просто пси хо ло-
ги ческо или фи зи ческо“, за що то на съв ре мен ни те ак тьо ри „не се на ла га 
да бъ дат вир ту о зи в пре да ва не то на чув ст ва по на чи на, по кой то Ста нис-
лав ски би ги обу чавал. Не е не об хо ди мо да бъ дат и фи зи чески сил ни, 
но тряб ва да бъ дат в състо я ние да убеж дават. Те се на ми рат меж ду 
дра ма тур ги я та, поста нов ка та и ак та на го во ре не“6. Това, че не е нуж но 
ак тьо ри те да уме ят да пре да ват чув ст ва и да са фи зи чески сил ни мо же 
6 Пак там, с. 94–95.

„Кра лят Елен“ по К. Го ци, реж. А. Съ бе ва, Те а тър „Аза рян“, 2017/18
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би не е ва лид но за ця ла та па лит ра от те ат рал ни спек так ли, но съж де-
ни е то, че от съв ре мен ния ак тьор се изиск ват уме ния да убеж да ва и че 
е не об хо ди мо ба зис но пре ос мис ля не в под го тов ка та на ак тьо ри те, е 
без с порно. Ще ци ти рам част от от го во ра на Пат рис Па вис на за да ден от 
Ка ме лия Ни ко ло ва въпрос от нос но то ва да ли има „осо бе на труд ност или 
пре диз ви ка тел ст во“ пред ев ро пейския те атър. Като ед но от ос нов ни те 
пре диз ви ка тел ст ва, ко и то той по соч ва, е не об хо ди мост та „да из ле зем 
от рус ло то на фор ма лиз ма и праз но та та на пост д ра ма тич но то“, за що то 
„пост д ра ма тич ни ят те а тър на прак ти ка се от к ло ни от своя ху ма ни зъм и 
от но во на хо ра та се на ла га да се на у чат да бъ дат граж да ни“7. Може би 
те а тъ рът да при е ме зак лю че ни е то на Па вис ка то насто я що то си пре диз-
ви ка тел ст во и по со ка за про мяна?!

7 Пак там, с. 92–93.

Ру мя на Ни ко лова. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ АКТЬОР


