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ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“. 
НА ФОКУС: КЛАСИЧЕСКАТА ДРАМАТУРГИЯ

КА МЕ ЛИЯ НИ КО ЛОВА

В афи ша на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ през 
25-те го ди ни на не го во то съ щест ву ва не до днес мо же да бъ де от кри то 
ця ло то мно го об ра зие от раз лич ни ви до ве дра ма тур гии, при съст ва щи в 
съв ре мен на та сце нич на прак ти ка – от тра ди ци он ни те кла си чески, мо-
дер ни и съв ре мен ни пи е си през пост д ра ма тич ни те тек сто ве за те а тър до 
ши ро кия спек тър от дра ма тур гии, съз да де ни в про це са на под го тов ка та 
на са мо то пред став ление. От то зи огро мен фонд спек так ли и съ би тия, 
по ка за ни на фо ру ма, тук бих иска ла да от кроя заг ла ви я та от кла си ческа та 
дра ма тур гия и поста но въч ни те под хо ди, чрез ко и то те са се срещ на ли 
с фести вал на та пуб ли ка. С дру ги ду ми – бих иска ла да прос ле дя чрез 
как ви ак ту ал ни сце нич ни про чи ти кла си ческа та дра ма е би ла из би ра на 
и включ ва на в не го ви те ос нов ни се лекции.

През из тек ли те две и по ло ви на де се ти ле тия в раз лич ни те мо ду ли на 
програ ма та на фести ва ла са по ка за ни 65 спек та къ ла вър ху кла си чески 
пи е си1. В рес пек ти ра щия спи сък със заг ла ви я та на участ ва ли те пред-
став ле ния по кла си ческа дра ма тур гия без с пор но то пър вен ст во очак-
ва но при над ле жи на Шек спир. Английски ят дра ма тург при съст ва във 
фести вал ния афиш с 16 от пи е си те си, доста от ко и то са по ка за ни през 
го ди ни те в раз лич ни сце нич ни ин тер пре та ции, ка то об щи ят брой поста-
нов ки по тек сто ве те му е 33, т.е. по ло ви на та от всич ки пред став ле ния 
по кла си чески ма те риал. Също очак ва но, най-мно го сред тях, как то и 
въ об ще сред се лек ци о ни ра ни те спек так ли по кла си ческа дра ма тур гия, 
са пред став ле ни я та на/по „Хам лет“ – 7. След ват спек так ли те вър ху ан тич-
на та тра ге дия (Со фо къл и Ев ри пид) и Оми ро вия епос („Или а да“) – об що 
5, по тек сто ве те на Го гол – 4, на Гьо те – 3, на Мо ли ер и Ма ри во – по 2, 
и Кал де рон, Бо ка чо, Бен Джон сън, Ра син, Ши лер, Тол стой, Пуш кин и 

1  Виж: При ло же ние в края на то зи текст: Спек так ли по кла си чески тек сто ве 
в програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 
1993–2017.
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А. Ост ро в ски при съст ват с по ед на пи е са, в ня кои слу чаи по ка за на в по-
ве че от ед на поста новка.

Пре ди да ко мен ти рам ос нов ни те поста но въч ни под хо ди към дра ма-
тур гич на та кла си ка в та ка опи са ния бо гат афиш от спек так ли вър ху нея, 
бих иска ла накрат ко да при пом ня фи ло со фи я та и ета пи те в раз ви ти е то 
на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ спе ци ал но 
от глед на точ ка на при съст ви е то на пред став ле ния по кла си чески тек-
сто ве в него.

В ху до жест ве на та по ли ти ка и из гра де на та вър ху нея програм на стра те гия 
на фести ва ла яс но се от кро я ват ня кол ко ос нов ни на ме рения. От ед на 
стра на, той це ли да сре ща пуб ли ка та и хо ра та, пра ве щи те а тър в Бъл га-
рия, с пости же ни я та и ос нов ни те тен ден ции в ев ро пейско то и све тов но то 
те ат рал но из куство. От дру га – стре ме жът му е как то да да де въз мож-
ност бъл гар ски ят те а тър да бъ де ог ле дан в кон тек ста на съв ре мен на та 
гло бал на сце нич на прак ти ка, та ка и ефек тив но да го вклю чи в меж ду-
на род ния об мен и па зар на те ат рал ни ар те факти. Важна цел на фести-
ва ла е и из граж да не то и ут вър ж да ва не то му ка то сре ди ще за ак ти вен 
меж ду кул ту рен ди алог. Тези програм ни на ме ре ния осо бе но от чет ли во 
мо гат да бъ дат прос ле де ни в под бо ра на пред став ле ния по кла си чески 
тек сто ве, включ ва ни в афи ша му през го ди ните. Тъй ка то дра ма тур гич на-
та кла си ка – до кол ко то пред став ля ва общ свод от те ми, идеи, цен ности, 
схва ща ния и въпро си за об щест во то и чо веш ко то съ щест ву ва не – оси гу-
ря ва „уни вер са лен те ат ра лен код“ (ако си пос лу жим със заг ла ви е то на 
ед на от зна чи ми те те о ре тич ни кон фе рен ции2, про веж да ни еже год но 
в рам ки те на фо ру ма), то съ би ра не то на раз но род ни спек так ли по нея 
в рам ки те на ед но из да ние или на ця лост но то раз ви тие на фести ва ла 
съз да ва про дук тив на въз мож ност за съв мест но ог леж да не, раз би ра не 
и де бат меж ду раз лич ни те те ат рал ни кул ту ри, лич ности, есте ти ки, тър-
се ния и ек с пе ри менти.

Пър ви те че ти ри из да ния на фести ва ла (от 1993 до 1996 г.), ко га то той 
все още е са мо на ци о на лен фо рум и цел та му е да по ка же най-доб ро то 

2 „Кла си ка та: уни вер сал ни ят те ат ра лен код“ – те о ре тич на диску сия на те ат-
рал ни спе ци а листи, жур на листи и прак ти ци с ак цент вър ху фести вал на та 
програма. Между на ро ден те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 8 юни 2006, 
Вар на. h  p://viafest.org/varna/event/кла си ка та-уни вер сал ни ят-те ат ра лен-к/ 
(пос лед но по се ще ние 17.09.2017).
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от бъл гар ския те ат ра лен афиш, по соч ват ка то най-зна чи мо пости же ние 
и кре а тив на по со ка в сце нич но то из куст во у нас яр ка та ре жи сьор ска 
ин тер пре та ция и свръ хин тер пре та ция на дра ма тур ги чен текст. Сред 
го ля мо то ко ли чест во спек так ли, съз да де ни в та зи есте ти ка, осо бе но се 
от кро я ват пред став ле ни я та по мо дер на та кла си ка3 („Ва са Же лез но ва“ от 
Гор ки на Кра си мир Спа сов, Че хо ви те „Три сест ри“ и „Вуй чо Ва ньо“, съ от-
вет но на Мар га ри та Мла де но ва и на Иван Доб чев, „Май ка та“ по Гор ки 
на Сто ян Кам ба рев и др.). Но до бър про фе си о на ли зъм и лю бо пит ни 
опи ти за съв ре ме нен про чит има и в ня кои от спек так ли те по тра ди ци-
он на та кла си ческа дра ма тургия. Отде лен ак цент тук вна сят „Хам лет“ в 
Пър ви частен те а тър „Ла стра да“ и „Сън в лят на нощ“ в На род ния те а-
тър на Алек сан дър Мор фов, до кол ко то чрез тях в афи ша на фести ва ла 
е пред ста ве на и по я ви ла та се от на ча ло то на 90-те го ди ни на 20. век 
но ва тен ден ция4 мла до то и най-мла до то то га ва по ко ле ние ре жи сьо ри 
да поста вят пре и му щест ве но кла си чески те тек сто ве, но все по ве че със 
сред ст ва та на игра та, ци ти ра не то и пост мо дер на та ирония.

С прев ръ ща не то на фести ва ла в меж ду на ро ден фо рум през 1997 г. 
настъп ва зна чи ма про мя на във фи ло со фи я та на под бо ра на бъл гар ски те 
и чуж ди те спек так ли, ко я то опре де ля що отек ва и в се лек ци я та на пред-
став ле ни я та по кла си чески тек стове. При бъл гар ска та се лек ция пър ви те 
две из да ния се стре мят да по ка жат пре ди всич ко но ви те про я ви, тен-
ден ции и по со ки в бъл гар ския те а тър, ка то от кро я ват най-ве че мла ди те 
ре жи сьо ри и еки пи, ак ту ал ни те тър се ния и изоб ре та тел ни те на ход ки в 
об ласт та на те ат рал ния език. В бе зус лов ни фа во ри ти тук се прев ръ щат 
имен но три спек та къ ла по ем б ле ма тич ни кла си чески заг ла вия – „Хам-
лет“ на Ли лия Аба джи е ва, „Или рия“ (по тек сто ве от „Два найста нощ“ и 
со не ти те на Шек с пир) на Га лин Сто ев и „Ко ме дия от греш ки“ на Ди ми тър 
Нед ков, ко и то пред ла гат яр ки пост мо дер ни про чи ти на Шек с пи ро ви те 
тек сто ве. В след ва щи те из да ния до днес се лек ци я та на бъл гар ски те спек-

3 Пред став ле ни я та вър ху т.нар. „мо дер на кла си ка“ в афи ша на фести ва ла не 
са обект на то зи текст как то по ра ди огра ни че ния му обем, та ка и за що то се 
нуж да ят от от дел но из с лед ване.

4 Виж по-под роб но: Ни ко ло ва, К. Бъл гар ски ят те а тър след 1989 г.: ре кон ст-
рук ции. – В: „Проб ле ми на из куст во то“, Со фия, 2009, № 4, 12–21; Йор да нов, 
Н. Свър ши ли пре хо дът за бъл гар ския те а тър. – В: „Проб ле ми на из куст во то“, 
Со фия, 2009, № 4, 8–11; Те ат рал на та прак ти ка в края на 90-те. (Ко лек тив), 
Со фия, 1999 и др.
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так ли ве че се при дър жа към стра те ги я та да по каз ва ос нов ни те тен ден-
ции в це лия те ат ра лен спектър. Спек так ли те по кла си ческа дра ма тур гия 
про дъл жа ват да за е мат важ но място в нея. До сре да та на пър во то де се-
ти ле тие на но вия век се за паз ва ак цен тът вър ху пост мо дер на та ин тер-
пре та ция на кла си ка та – в „Стра да ни я та на мла дия Вер тер“ и „Ро мео и 
Жу ли е та“ на Ли лия Аба джи е ва, в „Ко ме дия на слу ги те“ на Те ди Москов, 
а през пос лед ни те го ди ни до ми ни рат поста нов ки на кла си чески тек сто-
ве от ут вър де ни ре жи сьор ски име на, напра ве ни в раз лич ни ре гист ри на 
яр ка та ре жи сьор ска ин тер пре та ция („Как то ви ха рес ва“ на Кра си мир 
Спа сов, „Ри чард III“ на Пла мен Мар ков), или пер фор ма тив на та есте ти ка 
след пост мо дер ния ко лаж от ци та ти, къ де то се от кро я ват „Зим на при-
каз ка“ на Мар га ри та Мла де но ва, „Игра на лю бов и слу чай ност“ на Га лин 
Сто ев, „Дон Жу ан“ на Алек сан дър Мор фов, „ОООО, Съ нят на Го гол“ на 
Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев,

Сн
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ка
 а
рх
ив

 

„Хамлет. Сънища“ 
по У. Шекспир, 

реж. Андрий Жолдак, ДТ 
„Т. Шевченко“ – Харков, 

Украйна & Charity 
Producer’s Fund
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Раз г ле да на през приз ма та на по ка за ни те чуж ди спек так ли по кла си ческа 
дра ма тур гия, меж ду на род на та програ ма на фести ва ла е осо бе но бо га та и 
раз но об раз на. В пър ви те го ди ни след прев ръ ща не то му в меж ду на ро ден 
фо рум през 1997 г. стре ме жът е (как то и при се лек ци я та на бъл гар ски 
спек так ли от то зи пе ри од) да бъ дат пред ста ве ни пре ди всич ко те ат рал-
ни идеи, прак ти ки и жан ро ве, не поз на ти или мал ко раз про ст ра не ни в 
Бъл га рия, но със сил но при съст вие в съв ре мен но то сце нич но из куство. 
Така меж ду на род ни ят афиш е до ми ни ран от пред став ле ния в об ласт та 
на съв ре мен ния танц и фи зи ческия те атър. От края на 90-те, за паз вай ки 
по ли ти ка та си на пред ста вя не на доб ри об раз ци на тан цов, фи зи чески и 
ин тер дис цип ли на рен те а тър, фести ва лът се на соч ва и към по каз ва не на 
по-ши ро ка програ ма от чуж ди спек так ли, чрез ко я то как то бъл гар ски ят 
те а тър, та ка и госту ва щи те пред став ле ния да мо гат да ог ле дат се бе си 
в кон тек ста на ос нов ни те по со ки в съв ре мен на та сце нич на прак тика. 
Важен ак цент тук са копро дук ци и те на бъл гар ски тру пи и от дел ни ар тисти 
с чуж ди фор ма ции, как то и поста нов ки те на ин те рес ни мла ди бъл гар ски 
ре жи сьо ри в чуж бина. Сред тях от но во мно го сил но впе чат ле ние оста-
вят три спек та къ ла по кла си чески тек сто ве – „Ан ти го на в Тех но ленд“ по 
Со фо къл в Ма ке дон ския на ци о на лен те а тър на Га лин Сто ев, „Бу ря та“ – 
Шек с пир в дър жа вен те а тър – Ада на, Тур ция, на Явор Гър дев и „Ко ме-
дия на слу ги те“ на Те ди Москов, копро дук ция на Те ат ра лен фести вал 
„Ави ньон“, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ и те а тър „Ла стра да“ – съз да де ни 
в есте ти ка та на пост мо дер на та ин тер пре тация.

Дру га во де ща тен ден ция при раз ши ря ва не то на кръ га от чуж ди спек так-
ли във фести вал на та програ ма в са мия край на 90-те и пър ви те го ди ни 
на но вия век е под бо рът на яр ки ре а ли за ции на кла си чески и мо дер ни 
тек сто ве от ин те рес ни чуж ди, съ що пре дим но мла ди ре жи сьори. Тук от-
но во ярък от з вук по лу ча ват ня кол ко от про дук ци и те вър ху тра ди ци он на та 
дра ма тур гич на кла си ка и пре ди всич ко въз дейст ва щи ят и ори ги на лен 
спек та къл на Ан д рий Жол дак „Хамлет. Съни ща“, Те а тър „Та рас Шев чен-
ко“ – Хар ков, Украй на, как то и „Ме дея“ от Ев ри пид на Ни ке ти Кон ту ри, 
На ци о на лен те а тър – Ати на, Гър ция и „Ти мон Атин ски“ на Ве ра Щурм, 
„Бре мер Шек с пир Към па ни“, Гер мания.

Ин тен зив но то раз ши ря ва не на програ ма та от чуж ди спек так ли за ко но-
мер но до веж да до на ме ре ни е то тя да до бие об ли ка на се ри о зен меж-
ду на ро ден фести ва лен форум. Стра те ги я та на меж ду на род на та се лек ция 
се га ве че е да по каз ва пре ди всич ко най-доб ри те и пред ста ви тел ни за 
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дви же ни я та в ев ро пейския те а тър в мо мен та на под бо ра сце нич ни съ-
бития. Нача ло то на та зи но ва стра те гия и пър ва та ѝ убе ди тел на та ре а-
ли за ция е „Вар нен ско ля то“ 2006. Него ви ят мно го си лен меж ду на ро ден 
афиш не са мо естест ве но пот вър ж да ва място то му в гру па та на ос нов-
ни те ев ро пейски фести ва ли то га ва, но и сре ща бъл гар ски те те ат ра ли и 
зри те ли с ня кол ко от ем б ле ма тич ни те име на и заг ла вия на сце на та от 
то зи пе риод. Струк ту ри ра не то на програ ма та от чуж ди спек так ли ве че е 
под чи не но на иде я та тя да по ка же ви до ве те а тър, от ра зя ващ во де ща та 
тен ден ция през пър во то де се ти ле тие на 21. век – тър се не то на пъ ти ща 
един към друг, стре ме жа да раз би ра ме и да бъ дем раз би ра ни в раз лич ни 
кул ту ри и кон тек сти. В нея са вклю че ни те ат рал ни жан ро ве, спо соб ни да 
пре си чат ге ограф ски те и ду хов ни те гра ни ци, да бъ дат при е ма ни от раз-
но род ни ау ди то рии – пред став ле ния по кла си чески тек сто ве, съв ре ме нен 
танц, ин тер дис цип ли нар ни фор ми, съ че та ва щи мул ти ме дия, те а тър на 
сре да та и жи во из пъл не ние, шоу, включ ва що пряк кон такт със зри те-
лите. От тях най-сил но въз дейст вие и ши ро ко одоб ре ние пре диз вик ва 
ли ни я та на те а тъ ра, из пол з ва ща кла си ка та ка то уни вер сал на ос но ва за 
раз би ране. Тя е очер та на от „Два найста нощ“ на све тов но из вест ния ру-
мън ски ре жи сьор Сил виу Пур ка ре те и „ре пе тиция. Хамлет“ на ед на от 
най-про во ка тив ни те и ка не ни то га ва тру пи – бра зил ска та „Ком па ня дос 
Ато рес“ с ре жи сьор Ен ри ке Диас.

След ва щи те из да ния на фести ва ла до днес про дъл жа ват и раз ши ря ват 
та зи програм на стра тегия. Техни ят меж ду на ро ден афиш е из гра ден от 
ня кои от най-ин те рес ни те и ус пеш ни име на и заг ла вия, очер та ва щи 
про фи ла на съв ре мен ния ев ро пейски те атър. Сред не го ви те най-сил ни 
ак цен ти от но во са спек так ли те по кла си ческа дра ма тур гия, сред ко и то 
ка те го рич но се от кро я ват „Или а да“ по Омир и „Бу ря“ от А. Ост ро в ски на 
Йер ней Ло рен ци; „Ро мео и Жу ли е та“ на Оска рас Кор шу но вас; „Ан д ро-
ма ха“ на Дек лан До не лан със C. I. C. T. / Те а тър „Буф дю Нор“ – Па риж; 
„Жи во тът е сън“ на Га лин Сто ев в Те атр де ла Плас в Ли еж; „Бу ря та“ на 
Сил виу Пур ка ре те в На ци о нал ния те а тър в Кра йо ва; „Хам лет“ на До ми-
ник Дром гул и Бил Бък хърст в Шек с пи ро вия те а тър „Гло бус“ в Лон дон; 
как то и яр ки те мо нос пек так ли „Шей лок“ на Га рет Ар м ст р онг и „Зло де и те 
на Шек с пир“ на Сти вън Бър коф от Обе ди не но то крал ст во, „Фи лок тет“ на 
Ди ми тър Го чев, Фол к с бю не – Бер лин, кой то за пър ви път се пред ста вя 
и ка то из пъл ни тел; и два та ори ги нал ни и мно го раз лич ни един от друг 
съв ре мен ни про чи та на „Днев ни кът на един луд“ на из к лю чи тел ни те 
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ак тьо ри Са му ел Фин ци в „Дой чес те а тър“ и на То маш Ке реш теш в Те а-
тър „Ка то на Йо жеф“, Бу да пе ща, съв мест но с Асо ци а ция Maszk (Се гед). 
Заед но с те зи ем б ле ма тич ни за ев ро пейска та сце на през пос лед но то 
де се ти ле тие спек так ли по кла си чески тек сто ве, меж ду на род на та се лек-
ция включ ва и от дел ни ек зо тич ни и не о би чай ни пог ле ди5 към кла си ка та 
ка то ин те рак тив ния ви зу а лен пър фор манс на Да вид Ес пи но са „Мно го 
шум за ни що“ от Бар се ло на или тра ди ци он на та пе кин ска опе ра „Ужа-
се на та ду ша: Мак бет“ по ед но и мен на та тра ге дия на Шек с пир от Китай.

Със съз да ва не то през 2007 г. на плат фор ма та „Све то вен те а тър в Со фия“, 
ко я то по каз ва по ве че то от до тук из б ро е ни те пред ста ви тел ни за днеш-
ния те а тър лич ности и спек так ли и в сто ли ца та, фести ва лът при об ща ва 
ве че огром на част от бъл гар ска та пуб ли ка и те ат рал на об щ ност. Съот-
вет но яр ки те съв ре мен ни про чи ти на ем б ле ма тич ни кла си чески пи е си, 
вклю че ни в от дел ни те му из да ния, дости гат до ед на мно го по-ши ро ка 
ау ди тория. През 2011 г. меж ду на род ни ят афиш е обо га тен с още ед на 
ма щаб на ини ци а тива. Благо да ре ние на па р т ньор ст во то меж ду Бри тан-
ския съ вет, Cinema City, плат фор ма та „Све то вен те а тър в Со фия“ на МТФ 
„Вар нен ско ля то“ и Сто лич на об щи на Бъл га рия се при съ е ди ня ва към 
гло бал ния про ект на На ци о нал ния те а тър в Лон дон NT Live („Na  onal 
Theatre Live“), за поч нал през 2009 г. и състо ящ се в са те лит но из лъч ва не 
на се лек ти ра ни поста нов ки от бри тан ска та сце на в сто ти ци ки но са ло ни 
в раз лич ни стра ни по све та ед нов ре мен но с по каз ва не то им пред лон-
дон ски те зри тели. Това е про ект, кой то не просто сдоб ря ва, но прев ръ ща 
по смел и съв ре ме нен на чин в истин ски съ миш ле ни ци те а тъ ра, ки но то 
и но ви те тех но ло гии, оби чай но при е ма ни за съ пер ници. Благо да ре ние 
на та зи програ ма кла си чески ят афиш6 на фести ва ла е обо га тен с още 
ин те рес ни и про во ка тив ни но ви поста нов ки вър ху тра ди ци он на та дра-
ма тур гич на кла си ка, ка то цен т рал но място сред тях за е ма рес пек ти ращ 
по обем и ка чест во Шек с пи ров афиш („Хам лет“ на До ми ник Дром гул и 
Бил Бък хърст в Шек с пи ро вия те а тър „Гло бус“, Лон дон, Обе ди не но крал-

5  Виж по-под роб но: Тер зи ев, А. Те а тър и танц от три кон ти нен та. – Ка пи тал Light, 
19.05.2017 – h  p://www.capital.bg/light/revju/teatur/2017/05/19/2973433_
teatur_i_tanc_ot_tri_kon  nenta/ (пос лед но по се ще ние – 18.09.2017).

6 За Шек с пи ро ви те поста нов ки в програ ма та на NT Live в Бъл га рия виж по-
под роб но: Ни ко ло ва, К. Шек с пир: близ ки пла но ве. – В: „Шек с пир в Бъл га рия 
днес“, Со фия, 2014.
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ст во; „Крал Лир“ на Сам Мен дес, „Хам лет“ на Лин д зи Тър нър в Бар би кан 
цен тър, Лон дон, с Бе не дикт Към бър бач в глав на та ро ля и др.).

На ба за та на та зи ре кон ст рук ция на ху до жест ве ни те по ли ти ки и свър за-
ни те с тях пе ри о ди в 25-го диш но то раз ви тие на Меж ду на род ния те ат ра-
лен фести вал „Вар нен ско ля то“ спе ци ал но през фо ку са на вклю че ни те 
в афи ша му спек так ли по кла си чески тек сто ве яс но мо гат да бъ дат от-
кро е ни ня кол ко ос нов ни поста но въч ни под хо да към дра ма тур гич на та 
кла сика. Те са:

а) яр ка ре жи сьор ска ин тер пре та ция и свръ хин тер пре та ция на кла си-
чески пиеси;

б) пост мо дер на ин тер пре та ция на кла си ка та (де кон ст рук ции, ко ла жи и 
игра с ци та ти и препрат ки от кла си чески тек стове);

в) но ви ак ту а ли за ции на ав тор ска та ре жи сьор ска ин тер пре тация;

г) спек так ли в раз лич ни ре гист ри и фор ми на пер фор ма тив на та те ат-
рал на есте тика.

Пър ви ят поста но въ чен под ход – яр ка та ре жи сьор ска ин тер пре та ция 
и свръ хин тер пре та ция на кла си чески пи е си, как то бе ше под чер та но, 
е пред по чи тан в из бо ри те на фести ва ла, пре ди той да се пре вър не в 
меж ду на ро ден фо рум, и стра те ги я та му е да от кро я ва до ми ни ра ща та 
тен ден ция (и) в не пос ред ст ве на та сце нич на прак ти ка в стра ната. Още по-
зна чи мо (и про дук тив но за след ва щи ана ли зи) ста ва из веж да не то на то зи 
под ход към кла си ка та ка то най-пред ста ви те лен за бъл гар ския те а тър от 
пър ва та по ло ви на на 90-те, ко га то при пом ним, че част от се лек ци о не ри-
те на те зи пър ви из да ния са изя ве ни ре жи сьори. Втори ят поста но въ чен 
под ход – пост мо дер на та ин тер пре та ция на кла си чески тек сто ве, е 
опре де лящ как то за бъл гар ски те, та ка и за меж ду на род ни те се лек ции от 
края на 90-те до сре да та на пър во то де се ти ле тие на насто я щия век. Това е 
вре ме то, в ко е то кла си ческа та дра ма тур гия при съст ва на фести ва ла ка то 
из к лю чи тел но бо гат и бла го да рен ма те ри ал за мла до то и най-мла до то 
по ко ле ние бъл гар ски ре жи сьо ри и за ня кои от яр ко за я ви ли те се бе си на 
ев ро пейска та сце на име на за не у мор ни и изоб ре та тел ни игри с ци та ти, 
препрат ки и асо ци а ции от ем б ле ма тич ни те ѝ тек стове. Оста на ли те два 
под хо да – на ак ту а ли зи ра на та ав тор ска ре жи сьор ска ин тер пре та-
ция и на пост д ра ма тич ния те а тър след края на пост мо дер ния ко лаж от 
ци та ти – на пер фор ма тив на та есте ти ка в раз лич ни те ѝ про я ви – пре-
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об ла да ват в под бо ра на ши ро кия кръг от спек так ли по кла си ческа дра-
ма тур гия през пос лед но то де се ти летие. Пока за ни те спек так ли за я вя ват 
ед на съ щест ве на про мя на в те а тъ ра в гло ба лен план – на място то на 
състе за ни е то за най-изоб ре та тел на де кон ст рук ция и пре на пис ва не на 
кла си чески те пи е си, вла де е ща ев ро пейска та сце на от 70-те го ди ни на 
ми на лия до на ча ло то на на шия век, се зав ръ ща от но во ин те ре сът към 
ори ги нал ни те тек сто ве и не об хо ди мост та от ем па тия с тях, от не пос ред-
ст ве но то им пре жи вя ва не от участ ни ци те в спек та къ ла и от зри те ли те в 
за лата. Различ ни ви до ве и на чи ни за пости га не на та ко ва пре жи вя ва не 
пред ла гат де мон ст ри ра ща та но ва енер гия ав тор ска ре жи сьор ска ин тер-
пре та ция и те а тъ рът ка то пър фор манс (в мно го об ра зи е то му от фор ми 
и ре гистри).

Ще ко мен ти рам по-под роб но из б ро е ни те ос нов ни поста но въч ни под-
хо ди към кла си ческа та дра ма тур гия в афи ша на „Вар нен ско ля то“ (и 
по-точ но – пост мо дер на та ин тер пре та ция, ак ту а ли зи ра на та ав тор ска 
ре жи сьор ска ин тер пре та ция и пер фор ма тив на та есте ти ка) чрез ана ли за 
на ня кол ко от ем б ле ма тич ни те за все ки един от тях пред став ле ния във 
фести вал на та програ ма през го ди ните.

„Хам лет“ на Ли лия Аба джи е ва и „Или рия“ (по „Два найста нощ“) на Га-
лин Сто ев са сред ня кол ко то без с пор ни ем б ле ми на пост мо дер на та 
те ат рал на есте ти ка в Бъл га рия от края на 90-те. Неза ви си мо от яр-
ки те си ре жи сьор ски ин ди ви ду ал ности и от чет ли ви раз ли чия по меж ду 
си, два ма та ре жи сьо ри от най-мла до то то га ва по ко ле ние ка те го рич но 
си при ли чат в ед но – в сво я та от да де ност на хе до нистич на та нас ла да 
от игра та с ци та ти и препратки. Появи ли се в наско ро и все още ха о-
тич но кон ст ру и ра щия се свят на от во ре ност та към све та, без край на та 
ин фор ма ция, ком пю тър но то ежед не вие и ме дий на та власт, те са оча-
ро ва ни от не го ва та нат рап ва ща се при ви ле гия – аб со лют на та сво бо да. 
В сво и те два ран ни спек та къ ла по Шек с пир Ли лия Аба джи е ва и Га лин 
Сто ев са за ра зе ни от вя ра та на 90-те в не огра ни че на та и без проб лем на 
съв мести мост на всич ки те ат рал ни тра ди ции, сти ло ве и ези ци (как то 
и на всич ки епо хи и кул ту ри), фор ми ра на по по до бие на тех ни ческа та 
спо соб ност на ком пют ри те да се раз чи тат по меж ду си. Еднов ре мен но с 
то ва в опи я не ни е то на два ма та ре жи сьо ри от та зи вя ра все по-настой-
чи во се прокрад ва и тре во га та от край ност та и капри зи те на чо веш ка та 
при ро да, от ре ла тив ност та на чув ст ва та и же ла ни я та, от зап ла хи те на 
не из вест но ст та. С па ра док сал на сме си ца от рес пект и не по кор ст во те 
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раз ру ша ват и от но во съ би рат от лом ки те на ем б ле ма тич ни те Шек с пи ро ви 
тек сто ве в свои соб ст ве ни ин те ли ген т ни, дръз ко от кро ве ни и изоб ре-
та тел ни про чи ти, ко и то за ра зя ват с въз тор га, енер ги я та и тре во га та на 
по ко ле ни е то на 90-те.

От чуж ди те спек так ли тук непре мен но тряб ва да бъ де при ба вен и „Хам-
лет: Съ ни ща“ на Ан д рий Жол дак, ра бо тещ в съ ща та есте ти ка, но със сил но 
под чер тан ин те рес към го ле ми те сце нич ни прост ран ст ва, за пъл не ни с 
не у мор но сме ня щи се сюр ре а листич ни кар ти ни, доб ли жа ва щи ра бо та та 
му до те а тъ ра на ви зу ал на та дра ма тургия.

Ед ни от най-крас но ре чи ви те при ме ри за оста на ли те два поста но въч ни 
под хо да – ак ту а ли зи ра на та ав тор ска ре жи сьор ска ин тер пре та ция 
и пер фор ма тив на та те ат рал на есте ти ка, си оста ват „Два найста 
нощ“ на Сил виу Пур ка ре те и те а тъ ра в Кра йо ва (за пър вия от тях) и „ре-
пе тиция. Хамлет“ на Ен ри ке Ди ас и бра зил ска та „Ком па ня дос Ато рес“ 
(за вто рия). И два та спек та къ ла са вклю че ни в меж ду на род на та се лек ция 
на из да ни е то на фести ва ла от 2006 г., за ко е то бе ше уточ не но, че поста вя 
на ча ло то на но ва стра те гия при под бо ра на чуж ди те спек так ли и кон-
крет но на пред став ле ни я та по кла си чески пи е си, изоста ви ла уси ли е то 
за за пъл ва не на праз ни ни от ми на ло то или от кро я ва не на ед на по со ка и 
на со чи ла се към по каз ва не на най-доб ри те и най-пред ста ви тел ни те тен-
ден ции, съ би тия и лич ности от ев ро пейска та и све тов на та сцена. Може 
да се ка же, че (съз на тел но или не под б ра ни та ка) „Два найста нощ“ на 
Сил виу Пур ка ре те и „ре пе тиция. Хамлет“ на Ен ри ке Ди ас пред ста вят два 
от ос нов ни те под хо ди при ин тер пре та ци я та на кла си ка та, постиг на ти от 
ев ро пейския те а тър, и по-точ но – тях но то ак ту ал но насто я ще, на чи на, 
по кой то те зи под хо ди се случ ват адек ват но днес.

Спек та къ лът на Пур ка ре те про дъл жа ва тра ди ци я та на мощ ния кон цеп-
ту а лен ре жи сьор ски те а тър, бо ра вещ с ця ло то сце нич но прост ран ст во 
ка то с ма ги ческа ре ал ност, съз да ва на и управ ля ва на от не из то щи ма та 
фан та зия на поста нов чика. Целта на из гра де на та от не го съ но по доб на 
дейст ви тел ност, на се ле на със сюр ре а листич ни кош ма ри, ро ман тич ни ви-
де ния и пре пуска ща са мо и ро ния, е да на ло жи на пуб ли ка та един сил но 
въз дейст ващ и ка те го ри чен про чит на текста. Онова, с ко е то Пур ка ре те 
ста ва из вестен в на ча ло то на 90-те и ко е то го на ла га сред го ле ми те име на 
в съв ре мен ния ев ро пейски те а тър, е съ щест ве на та про мя на, напра ве на 
от не го в то зи ем б ле ма ти чен мо дел на мо дер но то ре жи сьор ско пред-
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став ление. Най-об що ка за но, про мя на та се състои в на ма ля ва не то на 
ре жи сьор ска та су бек тив ност в ин тер пре та ци я та и в до ве ря ва не то на 
про ве ре ни те и трай но на ло жи ли се смис ли и пос ла ния на кла си ческо-
то про из ве дение. Режи сьор ска та ак тив ност е за па зе на, но ос нов на та ѝ 
енер гия е със ре до то че на в изоб ре та тел но то па ра лел но из го ва ря не чрез 
сце нич ни те ком по нен ти на пред став ле ни е то на те зи смис ли и пос лания. 
Поста нов ка та на Пур ка ре те е майсто р ска про я ва на опи са на та съв ре мен-
на тран с фор ма ция на един от ос нов ни те мо де ли на до ми ни ра щия до 
80-те го ди ни на ми на лия век ре жи сьор ски те а тър (ко я то опре де лих ме 
ка то ак ту а ли зи ра на ав тор ска ре жи сьор ска ин тер пре тация).

По доб на тран с фор ма ция, во де ща до ус по ко е ние и за дъл бо ча ва не в 
нат ру па ни те и нас ле де ни от днеш ния чо век фи ло соф ски проз ре ния и 
те ат рал ни ези ци, е опре де ля ща и за бра зил ския спек та къл „ре пе тиция. 
Хамлет“. В не го най-крат ко мо жем да ка жем, че с рес пек ти ра що уме ние 
и ак тьор ска изоб ре та тел ност пък е ба лан си ра на и уми рот во ре на доско-
ро до ми ни ра ла та сце нич на мат ри ца на ра ди кал но и без це ре мон но 
де кон ст ру и ра не и пов тор но ор га ни зи ра не на кла си ческия текст ка то 
ав тор ска по ре ди ца от ци тати. На ней но място е пред ло же но но во – не-
пос ред ст ве но и ав тен тич но – пре жи вя ва не на веч ния кла си чески текст 
на Шек с пир. С дру ги ду ми – то зи спек та къл е един от ем б ле ма тич ни те 
пре хо ди от пост мо дер на ин тер пре та ция на дра ма тур гич на та кла си ка 
към ней ния пер фор ма ти вен прочит.

Яр ка та пер фор ма тив на есте ти ка, в ко я то е напра вен спек та къ лът, е за я-
ве на ди рек т но още в на ча ло то му. При вли за не то си в те ат рал на та за ла, 
къ де то ще се играе пред став ле ни е то, зри те лят вед на га усе ща, че кри ла-
та та, из тър ка на от упот ре би и пре вър на та в ба нал но ежед нев но кли ше 
реп ли ка от Шек с пи ро ва пи е са „све тът е сце на и всич ки хо ра са ак тьо ри“, 
до би ва не о чак ва на све жест и ак ту а лен смисъл. Прост ран ст во то просто и 
от кро ве но е раз де ле но на място за игра е не и място за гле да не. В цен тъ ра 
е оста вен пра зен квад рат за (хо ра та, ко и то ще бъ дат) ак тьо ри те, а око ло 
не го ам фи те ат рал но са на ре де ни по ня кол ко ре да сто ло ве за (хо ра та, 
ко и то ще бъ дат) пуб ли ка та. С вли за не то си в за ла та все ки но во до шъл 
се включ ва в ед но за поч на ло и все още про дъл жа ва що раз пре де ле ние 
на ро ли те на игра е щи те и гле да щите. Това на ча ло на спек та къ ла, естест-
ве но, из пъл ва при съст ва щи те с усе ща не то, че всич ки те са ак тьо ри в 
ра зигра ва не то на ед на от дав на на пи са на и пов та ря ща се пи е са, в „един 
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го лям сце на рий“ (как то би ка зал Ян Кот)7, кой то е не за ви сим от сво и те 
кон крет ни из пъл ни те ли, кой то ги пред хожда. Неслу чай но из пол з вам 
поз на ти те ци та ти от ем б ле ма тич на та кни га на Ян Кот за Шек спир. Както 
по пу ляр на та Шек с пи ро ва сен тен ция, спо ме на та по-го ре, та ка и ня кои от 
дру ги те клю чо ви реп ли ки, мар ки ра щи сю же та „Хам лет“ в съз на ни е то 
на съв ре мен ния чо век, в спек та къ ла на бра зил ска та тру па са „хвър ле-
ни в игра та“, раз бър ка ни и до пъл не ни с те о ре тич ни те на ход ки на Кот, 
съ що ве че от дав на пре вър на ти в смис ло ви и поста но въч ни кли ше та, 
пов лек ли след се бе си дъл ги шлей фо ве от ин тер пре тации. Усеща не то 
на при съст ва щи те за (съ)участие в „те а тър“, за об ща вклю че ност в ед но 
пред хож да що ги пред став ле ние, за сли ва не на не пос ред ст ве на та ре ал-
ност на жи ве е не то с пред поста ве на та ус лов ност на игра та е зат вър де но 
от под го тов ка та на от де ле но то „място за пред ста вя не“ в об що то за всич-
ки прост ран ство. Дока то те зи, ко и то ще бъ дат зри те ли, за е мат места та 
си, ак тьо ри те раз мест ват вър ху не го раз но род ни пред ме ти от мар ки ран 
де кор, упраж ня ват гла со ве те, те ла та и най-ве че спо соб ност та си (чрез 
тях) да кон так ту ват с пуб ли ка та, т.е. да ѝ въз действат. Подгот вят се да 
ре пе ти рат „го ле мия сце на рий“ „Хамлет“.

След ва щи те епи зо ди на спек та къ ла пред став ля ват сво е об раз на по ре ди-
ца от не пос ред ст ве ни емо ци о нал ни и се тив ни пре жи вя ва ния на игра е-
щи те и гле да щи те на ем б ле ма тич ни реп ли ки и сен тен ции от/за ем б ле-
ма тич ния Шек с пи ров текст в ми га на из го ва ря не то им. Съмне ни е то, че 
„из г леж да ни ко га ня ма да достиг нем до Шек с пир“, е нат рап чи во то те ат-
рал но кли ше, съ път ст ва що вся ка ре пе ти ция на „Хам лет“. „Ком па ния дос 
Ато рес“ ди рек т но го из го ва рят след де мон ст ра тив но фор мал ни те опи ти 
да „на ме рят сми съ ла“ в пър ви те ня кол ко сце ни на пи е сата. Изго ва ряй ки 
го, ак тьо ри те вед на га съ об ща ват и от кри тия от тях път за пре о до ля ва-
не то му. Те се по зо ва ват на дъл го го диш на та си прак ти ка на „тър са чи на 
сми съл“ в за пи са ни тек сто ве, в пред хож да щи ги исто рии, т.е. на ак тив но, 
не у мор но игра е щи хо ра, и по каз ват от кри ти е то си: слу чай но то отек ва не 
(след мно го ре пе ти ции) на ня ка къв непред ви ден „звук“ от кла си ческия 
текст в тех ния не пос ред ст вен свят, кой то се оказ ва пре сеч на та точ ка на 
от дав на за пи са на та чуж да исто рия и соб ст ве ния им дне шен опит.

7 Кот, Я. Хам лет в цен тъ ра на то зи век.– В: Шек с пир – наш съв ре мен ник. (Пре-
вод: С. Кран то ва). – В: Те ат ра лен бю ле тин, 1986, № 4, 117.

Камелия Николова. ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ...



40

Ин ци ден тът, из т ре щя ва не то, случ ва не то на ми га на вли ва не то на „го ле-
мия сце на рий“ „Хам лет“, ар хи ви рал ба зис ни чо веш ки наг ла си, за ко ди-
рал проз ре ни е то „как дейст ва го ле ми ят ме ха ни зъм“ (на ор га ни за ция на 
све та и при съст вие на лич ност та в не го), в кон крет но то съ щест ву ва не и 
ре ак ции на жи ви те те ла и се ти ва на чле но ве те на „Ком па ния дос ато-
рес“ е фо ку сът, през кой то то зи сце на рий би ста нал за тях раз би ра ем, 
т.е. съв ре ме нен, ак ту а лен, тре во жещ. В на ча ло то, ко га то вли зат в за ла та, 
и ак тьо ри те, и зри те ли те имат са мо смът но то усе ща не, че са по ред ни те 
жи ве е щи/участ ва щи в ед на или в ня кол ко от ро ли те на веч на та пи е са 
за съд ба та на све та и чо века. Спира не то на ней но то не о съз на ва но, не-
пос ред ст ве но про ти ча не чрез от кро я ва не то на ак та на „ре пе ти ра не то“ 
ѝ (пред на ме ре но то ѝ пов та ря не)8 на спе ци ал но обо со бе на сце на и на 
наб лю да ва не то на то зи акт е жест на же ла ние тя да бъ де проз ря на, да 
се раз че те сми съ лът ѝ от хо ра та, ко и то при състват. Само то ре пе ти ра не 
не е ни що дру го, ос вен по ре ди ца от опи ти да се от к лю чи из чез на ло то, 
ста на ло то непроз рач но зна че ние на ав то ма тич но и мно гократ но из-
го ва ря ни те реп ли ки и из вър ш ва ни действия. Ето за що „Ком па ния дос 
ато рес“ не пред ста вят „Хам лет“, а ед на „ре пе тиция. Хамлет“, ед но свое 
уси лие да достиг нат точ ка та на про пук ва не меж ду соб ст ве ния им жи-
вот и веч ния „сце на рий“, ко е то да го напра ви ре а лен, че тим, случ ващ 
се се га за тук при съст ва щи те. В то зи сми съл сце на та с изоб ре та тел ния 
раз каз за от к люч ва щия ефект на ед но счуп ва не на пум пал при дру га, 
по-ран на ре пе ти ция на тру па та вър ху Че хов текст, е рав ноз нач на на 
сце на та със за ла га не то на „Ми ше лов ка та“ в Шек с пи ро ва та тра гедия. 
Там Хам лет обяс ня ва на Хо ра цио и на пуб ли ка та пред наз на че ни е то на 
пред сто я що изигра ва не на ста ра пи е са за бра то у бийст во ка то лак мус за 
дейст ви тел ния сми съл на случ ва що то се в дат ския двор. По съ щия на чин 
(въз мож ни ят) из пъл ни тел на Хам лет от „Ком па ня дос Ато рес“ под гот вя 
зри те ли те да очак ват в про ти ча ща та пред очи те им „ре пе ти ция“ съ би-
тие, чрез ко е то те – игра е щи и гле да щи – ще от кри ят как во раз чи тат в 
„Хам лет“ се га, точ но в то зи ден и час на 2006 г. Тази сце на за къс ня ва, но 
в един мо мент не о чак ва но по ра зя ва при съст ва щите. Тя мо же да бъ де 
на ре че на „Ро зен кранц и Гил дестерн са го ли“9.

8  Repeat (англ.) – пов та рям, каз вам на изуст.
9  Реп ли ка на Хам лет от спек та къ ла, пе риф ра за на заг ла ви е то на пи е са та на 

Том Сто пард „Ро зен кранц и Гил дестерн са мър т ви“ (1967).
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Пре ди нея се ре ду ват епи зо ди на ряз ко бук ва ли зи ра но онаг ле дя ва не на 
от дел ни реп ли ки, пре вър на ти в ем б ле ми на це ли доб ре из вест ни мно-
гоп ласто ви сцени. Особе но крас но ре чи во е то ва онаг ле дя ва не при етю да 
„Кра лят и кра ли ца та пос ре щат Хам лет“. Отправ на точ ка на ак тьор ска та 
им про ви за ция тук са ду ми те на Гер т ру да „Хвър ли тоз мра чен из раз на 
ли це то… мах ни тез чер ни дре хи“10. Изре че ни, те ав то ма тич но пов ли чат 
след се бе си ба нал ни ези ко ви и по ве ден чески кли ше та, съ път ст ва щи 
вра зу мя ва не то на мла деж ко то упор ст во от ро ди те ли те в съв ре мен но-
то ежед невие. Актри са та, ко я то ре пе ти ра Гер т ру да, при из ри ча не то на 
реп ли ка та гру бо сва ля чер на та дре ха на си на си и нав ли ча вър ху не го 
(ка то на за и на те но де те) не ле па ра и ра на те ниска в яр ки цве то ве и мал ки 
чер ве ни ке цо ве, ед ва по би ра щи пръсти те на кра ка та му.

То зи кон крет но-пред ме тен дискурс, бук вал но въз про из веж дащ са мосто-
я тел но взе ти ези ко ви фи гу ри, не о чак ва но е изоста вен, за да пос лед ват 
ня кол ко ди а мет рал но про ти во по лож ни сюр ре а листич ни сцени. Една 
ак т ри са ле жи на по да до съв ре ме нен DVD-пле ър в бя ла те ат рал но-ста-
ро мод на рок ля, сме си ла в сти ла си ня кол ко епо хи, и че те пис ма та на 
Хам лет до Офелия. Тя на пом ня днеш на тий ней джър ка, за е та със сво и те 
лю бов ни пре жи вя ва ния в ста я та си (ак т ри са та пред ва ри тел но е за я ви-
ла, че „не оби ча тий ней джъ ри те“). Към нея с ро ман тич но бу кет че бър за 
ак тьо рът в чер но (Хам лет), но из вед нъж се взи ра в ог ле дал но се дя ща та 
сре щу де вой ка та своя май ка („по тъ на ла в раз в рат“ – с ци га ра, яр ко на-
чер ве ни уст ни, пре диз ви ка тел на ко же на на мет ка вър ху го ли те ра ме не) 
и в спек тъ ра на по си па ла та се от про жек то ри те чер ве на свет ли на хвър ля 
цве тя та и се сгър ч ва в (смеш ни, „не ор га нич ни“) кон вул сии и т.н.

Тък мо ко га то зри те ли те ве че са се от ка за ли да очак ват обе ща ния ключ 
към за ше ме тя ва ща та сме си ца от раз но род ни епи зо ди и те ат рал ни стра-
те гии и се от пускат в на раст ва ща та нас ла да от на ход чи ви те об ра зи, не о-
чак ва ни те асо ци а ции и въз дейст ва щи те ви зу ал ни кар ти ни, из в ли ча ни от 
за игра ва не то на ак тьо ри те с поз на ти те Шек с пи ро ви фра зи, съ би ти е то се 
случ ва. „Ре пе ти ци я та“ дости га сво я та цел. Резки ят звук от пре си ча не то на 
не пос ред ст ве но то насто я ще на игра е щи те и гле да щи те с ак ту а ли зи ра ни-
те чрез ней ни те ру тин ни сред ст ва (ин тен зив но то пов та ря не на поз на ти 
реп ли ки) енер гии на кла си ческия текст ги раз тър с ва. В бук ва лен и пре-

10  В пре во да на Ва ле ри Пет ров (Шек с пир, У. Тра гедии. София, 1973. Т. I – „Хам-
лет“, I д., II сц., 407) реп ли ка та е: „Хвър ли таз мрач на краска, си не мой“.
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но сен сми съл. В ос ве те но то прост ран ст во връх ли тат с ме ха ни зи ра ни те 
дви же ния и без па мет на та не из то щи мост и на по ристост на вир ту ал ни 
бой ци от ком пю тър на игра две на ду ва е ми пласт ма со ви кук ли, чер ве на 
и си ня, съ път ст ва ни от ог лу ши те лен тех но саунд. Това са Ро зен кранц и 
Гил дестерн, из ви ка ни да уз на ят истин ски те на ме ре ния на при я те ля си 
Хам лет и да го пре дадат. Попа дай ки на сце на та, кук ли те са за ме не ни от 
об ле че ни в съ щи те костю ми ак тьо ри, ко и то про дъл жа ват по ве де ни е то 
им на про фа ни ра ни ро боти. Хвър ле ни от кра ля и кра ли ца та на по ди у ма 
ка то играч ки, те са съ щест ва без соб ст ве на па мет, во ля и цен ности, ав-
то ма тич но включ ва щи се в ед но състе за ние за „напред ва не“ на от дав на 
за пи сан сю жет, за вър ш ващ за тях със смърт та им. Тук към Шек с пир и Ян 
Кот ре жи сьо рът Ен ри ке Ди ас и тру па та му са при ба ви ли и асо ци а ции 
и препрат ки към скеп тич на та пост бе ке то ва ин тер пре та ция на „веч ния 
сце на рий“ от Том Сто пард в „Ро зен кранц и Гил дестерн са мъртви“.

Два та епи зо да с Ро зен кранц и Гил дестерн – по я ва та им и сре ща та им с 
Хам лет – са раз лич ни със сво я та край ност от всич ко оста на ло в спек та-
къла. Очер та ни с без ком про мис на та яс но та и схе ма тич ност на ком пю-
тър на гра фи ка, те ди рек т но де мон ст ри рат ло ги ка та на „го ле мия ме ха-
ни зъм“ на съ щест ву ва не на све та, съз да ден от чо ве ка в про дъл же ние на 
сто летия. Светът е не ра дост но място на ма ни пу ла ци и те, под с луш ва не то, 
под веж да не то, игри те за над хит ря не, пре да тел ст вото. Множест во то дру-
ги проз ре ния на Шек с пи ро вия текст оста ват на за ден план. Някои от тях 
въ об ще не се по я вя ват (по ка за тел но е, че кла си ческа та те ма за Фор тин-
б рас и въз ста но вя ва не то на по ря дъ ка изоб що лип с ва), дру ги се мяр кат 
и из чез ват или пък ла тен т но при състват. Но всич ки те препра щат към 
об себ ва щия, вне зап но от крил се с по я ва та на Ро зен кранц и Гил дестерн 
ак ту а лен сми съл на „Хам лет“ ка то „ве чен сце на рий“ за ма ни пу ла ци и те 
и пре да тел ст вото.

Най-не у ют на за зри те ля, т.е. стряска ща, при тес ня ва ща и по то зи на чин 
ка ра ща го не за бав но да уло ви същ ност та на случ ва що то се, тук е сце на-
та на раз кри ва не то от Хам лет на пре да тел ст во то на ста ри те при я тели. 
Роля та му се га е взе та от ед на от ак т ри сите. Напрег на ти ят, изо бил ст ващ 
от ост ро у мия, еру ди ра ност, ше ги и свет ска неб реж ност раз го вор на Хам-
лет с Ро зен кранц и Гил дестерн се случ ва ка то игра с раз съб ли чане. Който 
за гу би в сло вес но то над хит ря не, сва ля по ед на от дре хи те си. Кокет но, 
ув ли ча що и под веж да що за поч ва със съб ли ча не на са ко то си (же ната) 
Хамлет, за да се ока жат в един мо мент два ма та му съ бе сед ни ци… на-
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пъл но голи. Хамлет без ст раст но кон ста ти ра „Ро зен кранц и Гил дестерн са 
го ли“, т.е. раз кри ти, раз б ра ни, мър т ви за не го, но те с от чай ва що упор ст-
во се опит ват да „обър нат ре зул та та“, ти чай ки по сце на та и по каз вай ки 
из кус ност в стран ни фи зи чески умения. След та зи на исти на не ве ро ят на 
ка то хрум ва не, из пъл не ние и въз дейст вие сце на, об се би ло то ак тьо ри и 
зри те ли усе ща не, че тра ге ди я та на съв ре мен ния Хам лет е в при ну да та 
му да оби та ва свят на ма ни пу ла ци и те и пре да тел ст во то, напред ва до 
въз мож ния си пре дел. „Хам лет“ днес е оз на че ни е то на без шум но то 
и нед ра ма тич но сри ва не на чо ве ка, раз б рал, че жи во тът се състои от 
раз кри тия на (мал ки и го ле ми, пред на ме ре ни и ру тин ни) пре да тел ства.

Поз на та та реп ли ка „на пос ле дък съм за гу бил ця ла та си ве се лост“ (от дав-
на до би ла са мосто я те лен жи вот на крас но ре чив ци тат в ежед нев но то 
об щу ване) Хамлет из ри ча след сце на та с раз съб ли ча не то/раз кри ва не-
то на Ро зен кранц и Гил дестерн. След та зи сце на до тук ре пе ти ра ни те 
епи зо ди рет рос пек тив но са про ни за ни от не о чак ва но яс но обяс нение. 
Всеки един от тях е пред чув ст вие и/или под го тов ка за ла ви на та от раз-
кри тия на Хам лет на пре да тел ст ва та, из вър ше ни и из вър ш ва ни към него. 
Послед ва ли те до края на спек та къ ла епи зо ди са за бър зан прег лед на 
са ми те раз крития. Те имат иден тич на ло ги ка и струк ту ра: ри ту ал на сло-
вес но на дигра ва не, раз кри ва не на из ма ма та, по на ся не на раз кри ти ето. 
Произ на ся не то на из б ра ни те клю чо ви реп ли ки ста ва все по-фор мал но 
и не управ ля е мо игро во (в ед на от сце ни те „ре жи сьо рът“ гру бо упрек ва 
ак т ри са та за бе зиз раз ност та, с ко я то го пра ви); пре жи вя ва ни я та и пос ла-
ни я та се про из веж дат от ре пе ти ра щи те те ла. В на раст ва ща та прогре сия 
на пре да тел ст ва та мно го сил ни са два та ос нов ни епи зо да с Офе лия и 
Гер т ру да – лю би ма та и май ка та, вклю чи ли се в „про вер ка та“ на лу дост-
та и истин ски те на ме ре ния на Хам лет, про веж да на от кра ля и По ло ний. 
В об щия мра чен пей заж на све та, в кой то чо ве кът „не рад ва“, те вли ват 
осо бе но гор чи ва без на деж д ност с ежед нев на ле ко та на сво и те пре да-
тел ст ва. И при две те тя ид ва от его истич но то им не же ла ние да вник нат в 
случ ва що то се, плъз гай ки се по пъ тя на най-мал ка та съпро тива. Офелия 
та ка и не на пуска по за та на пос луш на дъ ще ря и въз пи та на влю бе на-и-
изоста ве на де вой ка, а Гер т ру да – на са мо у ве ре на май ка, свик на ла да се 
спра вя с ви рог ла ви е то на своя син.

В по до бен свят ня ма място за „ве се лост“. Дори ако тя е ве се лост та на 
от мъ ще ни ето. Зато ва „ре пе ти ци я та“ пред ла га един от най-не о бик но-
ве ни те и пе чал ни фи на ли от мно жест во то фи на ли, ко и то „го ле ми ят 
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сце на рий“ „Хам лет“ е имал през го ди ни те. В пос лед на та сце на с ду е ла 
меж ду Хам лет и Ла ерт ак тьо ри те просто взи мат по един стол, ся дат на 
по ди у ма и вя ло на пом нят слу чи ло то се ед нов ре мен но ка то участ ни ци 
и наб лю да те ли, за вър ш вай ки с ду ми те: „Как во то ще да е… Ви на ги ще 
е та ка… Оста на ло то е мъл ча ние“. Всеки един от при съст ва щи те на сце-
на та и в за ла та по тъ ва в то ва гор чи во зак лю че ние дъл бо ко и лич но, в 
от чай ва ща са мота.

Ка то мно го раз ли чен, но съ що си лен при мер за въз дейст ващ про чит на 
ем б ле ма тич на кла си ческа дра ма в ду ха на пер фор ма тив на та есте ти ка 
бих от кро и ла и спек та къ ла „Зим на при каз ка“ на Мар га ри та Мла де но ва 
в ТР „Сфу ма то“, по ка зан на фести ва ла през 2011 г.

Ако при е мем „Зим на при каз ка“ на Шек с пир в про чи та на Мар га ри та 
Мла де но ва ка то спек та къл за по ра же ни я та на рев ност та и въ об ще за 
тъм на та без д на на чо веш ки те страсти и тях на та ка таст ро фич ност, ко га то 
оста нат без кон т рол, ня ма да сгрешим. Спек та къ лът, как то и пи е са та на 
Шек с пир са и за това. Но пред став ле ни е то на Мар га ри та Мла де но ва е 
пре ди всич ко за ле де носту де ни те бе ли „пей за жи“, в ко и то се прев ръ ща 
жи во тът на чо ве ка, ко га то за гу би лю бов та, ко га то за гу би стре ме жа си да 
раз би ра и да бъ де раз би ран от дру гия, ко га то вът реш на та праз но та и 
лип са та на сми съл за поч ват да „опраз ват“ све та от доско рош ни те об вър-
за ности, цен ности и про ек ти, „уби вай ки“ ги един след друг. След лю бов-
та – ко я то при Шек с пир ви на ги е кол ко то за ре де но с дра ма ти зъм лич но 
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„Зим на при каз ка“ – У. Шек с пир, реж. М. Мла де но ва, ТР „Сфу ма то“, 2010/2011
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чув ст во, тол ко ва и ос но во по ла га ща ме та фо ра за же ла ни е то да се жи вее 
с дру гия/дру ги те – све тът уми ра, а чо ве кът се пре сел ва в не го вия не ре-
а лен, приз ра чен двойник. Настъп ва „зим на та при каз ка“ на жи во та му.

Мар га ри та Мла де но ва и еки път на спек та къ ла не пре раз каз ват и не тъл-
ку ват пи е са та на Шек спир. Тя ня ма нуж да от това. През ве ко ве те тек стът 
на ре не сан со вия ав тор, кон ден зи ран в сво е то заг ла вие, се е пре вър нал 
в на ри ца тел но за жи во та след лю бовта. Пиеса та по-ско ро е по ло же на 
на сце ната. Тя вед нъж е из го во ре на и вто ри път е по ка за на чрез прост-
ран ст ве ни об рази. Пред став ле ни е то се раз сти ла пред зри те ли те в ус по-
ред ни и пре си ча щи се сло вес ни и ви зу ал ни пей за жи, ри су ва щи ед на и 
съ ща пов та ря ща се бол ка – бол ка та от без с мис ли е то и са мо тата. Много 
под хо дя що е ре ше ни е то на де ко ра и костю ми те на Да ни е ла Олег Ля хо-
ва, ма те ри а ли зи ра що ле де ния дъх на Шек с пи ро ва та „зим на при каз ка“ 
в праз на бя ла сце на (все ле на), в дъ но то на ко я то се из ви ся ва сте на от 
ле де ни бло кове. Тази сте на ка то вра та на гроб ни ца пе ри о дич но се от ва-
ря и офор мя от се бе си крат кот рай ни места за жи вот (стъл би за ня къ де, 
прост ран ст во пред до ма, къ де то се сре щат влю бе ни те, мор ски пристан, 
къ де то се присти га и от п ла ва), за да се зат во ри след миг и да ги по гъл не 
от но во, въз ста но вя вай ки не въз му ти ма та си ле де на бе зупреч ност и веч-
ност. Като рам ка на пов та ря щия се ри ту ал на по я вя ва не и из чез ва не, на 
жи вот и смърт, слу жи осъж да не то на смърт на Хер ми о на (Еле на Ди мит-
ро ва) в на ча ло то и ней но то (ма ги ческо) зав ръ ща не в края на пи е сата. 
То е по ка за но по един и съ щи на чин – ак т ри са та е сед на ла не ре ал но 
бя ла и да леч на вър ху ле де на пло ча, ко я то за крат ко вре ме се по да ва от 
ле де на та сте на и пос ле се при би ра об рат но в нея ка то чек ме дже в морга. 
Разли ка та меж ду две те сце ни е мал ка, но съ щест вена. При осъж да не то, 
миг пре ди смърт та, ли це то на Хер ми о на, ко е то един ст ве но се от кри ва от 
бе ли те одеж ди, е жи во и пъл но с кръв, на се че но от дви же ния и гри маси. 
При зав ръ ща не то ѝ то не се раз ли ча ва от бя ла та ѝ зим на дре ха, об ви ла 
я – ско ва ла я от гла ва та до пе тите. Костю ми те пов та рят фу ту ристич на та 
ло ги ка на де кора. Обле че ни в бе ли те си зим ни на ме та ла, чо веш ки те те ла 
съ що са пре вър на ти в бе ли ле де ни бло ко ве, ко и то се гру пи рат в напря-
га щи с ост ри те си не чо веш ки ръ бо ве ми зан с цени. Поня ко га на ме та ла та 
се сва лят или от гръ щат и то га ва от вът ре за мал ко се по я вя ват овал ни те 
и уяз ви ми очер та ния на те лата. Хора та – ле де ни къ со ве, всъщ ност са 
ня ко га жи ви и стра да щи ин ди ви ди, вне зап но вле де не ни от дъ ха на 
връх ле тя ла та ги жи тейска зима. Изклю че ние от без край на та зим на кар-
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ти на са лет ни те костю ми и ми зан с це ни на влю бе ните. Перди та (от но во 
Еле на Ди мит ро ва) и Фло ри зел (Явор Ба ха ров) са об ле че ни в ле ки бе ли 
дре хи, огъ ва щи се по енер гич ни те им, из пъл не ни с лю бов – с же ла ние 
за жи вот и раз би ра не с дру гия/дру ги те, тела. Само те зи лет ни пер со на-
жи в лет ни те си костю ми мо гат да се до кос ват и прегръщат. Оста на ли те 
са ли ше ни от по доб на въз мож ност – те са ви на ги на раз сто я ние един от 
друг, раз де ле ни от обе ми те на ле де ни те си оде яния.

В по до бен тип пред став ле ние, ко е то мо же да бъ де опре де ле но ка то не-
пос ред ст ве но пре жи вя ва не на ли те ра ту рен текст в ре ал но то вре ме на 
не го во то про ти ча не, т.е. ка то пър фор манс, за все ки един от игра е щи те и 
от зри те ли те за да ча та на ак тьо ри те е ед нов ре мен но ле ка и мно го трудна. 
Качвай ки се на сце на та и вмък вай ки се във ви зу ал но-прост ран ст ве ни те 
фор ми на об ра зи те и си ту а ци и те, чрез ко и то тек стът на Шек с пир е раз-
гър нат там, из пъл ни те ли те тряб ва да пре жи ве ят свой опит, усе ща ния и 
емо ции, съ бу де ни от те зи форми. Изка зът на от к лю че ния опит и енер гии 
е не об хо ди мо да бъ де до пъл ни тел но те ат ра ли зи ран, т.е. под чер тан и 
ин тен зив но про я вен, за да отек не в за ла та и да зад ви жи по до бен про-
цес на пре жи вя ва не в при съст ва щите. Участ ни ци те в спек та къ ла оба че 
са се под да ли из ця ло на зав ла дя ва ща та засти на ла пе чал на ви зу ал но то 
ре шение. Зато ва на чи нът, по кой то те спо де лят и пре жи вя ват та зи пе чал, 
съ що е засти нал, приг лу шен, ба вен и про тяжен. Но ако до ня къ де ни лип-
с ва не въз мож ни ят да бъ де удър жан из б лик на вът реш ни те усе ща ния, 
„взри вът“ (по Са ра Кейн) на из бух на ло то стра да ние, то те без с пор но се 
ком пен си рат от уме лия и пре ци зен ин то на ци о нен и пласти чески ри су нък 
на Явор Ба ха ров, Еле на Ди мит ро ва, Мар ги та Го ше ва, Са ва Дра гун чев, 
Цве тан Алек си ев, Христо Петков.

В програ ма та към пред став ле ни е то Мар га ри та Мла де но ва каз ва, че се е 
обър на ла към „пос лед ния ми ра къл на ге ния“ „Зим на при каз ка“ за ра ди 
прокрад ва ща та се в не го вя ра, че по ка я ни е то и „чу до то“ на прош ка та 
са „един ст ве на и пос лед на въз мож ност да се пре къс не спи ра ла та на 
зло то… и чо ве кът от но во да се из пра ви“. Фина лът на спек та къ ла оста вя 
все ки от при съст ва щи те – ак тьо ри и зри те ли – са ми да ре шат да ли ле-
де носту де ни те зим ни пей за жи след лю бов та мо гат от но во да ожи ве ят 
в цве то ве те на ля тото.

Ана ли зът на яр ки и ори ги нал ни про чи ти на кла си ка та в ду ха на пер фор-
ма тив на та есте ти ка, по ка за ни на фести ва ла, би мо гъл да бъ де про дъл-
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жен с още доста пред став ле ния от афи ша на пос лед но то де се ти летие. 
Ако все пак оба че тряб ва да за вър ша със съ би ти е то сред тях, то то ва за 
мен бе зус лов но е „Или а да“ на Йер ней Ло ренци.

Имах въз мож ност та да гле дам спек та къ ла че ти ри пъ ти на раз лич ни 
фести ва ли, т.е. на раз лич ни сце ни, пред раз лич на пуб ли ка, в раз ли чен 
те ат ра лен кон текст. Прие мът на „Или а да“ нав ся къ де бе ше схо ден – за-
поч ва ше сдър жа но и с из вест на дистан ция (пред сре ща та с христо ма-
тий но то пър во про из ве де ние на ху до жест ве на та про за в ев ро пейска та 
кул ту ра, ко е то все ки е изу ча вал или му пред стои да изу ча ва в учи ли ще) 
и за вър ш ва ше с въ о ду шев ле ние и бур ни ап ло дис менти.

Мо же би най-важ но то ка чест во на спек та къ ла на Йер ней Ло рен ци 
е, че ре жи сьо рът и еки път му прев ръ щат своя про чит на Оми ро ва та 
„Или а да“ в не пос ред ст ве но се тив но и емо ци о нал но лич но пре жи-
вя ва не ед нов ре мен но за ак тьо ри те и зри те ли те, а не в тра ди ци он на 
поста нов ка, из гра де на вър ху ед на или дру га ин тер пре та ция на ос-
но во по ла га ща та ев ро пейска книга. Така исто ри я та за пър ва та ев ро-
пейска (Тро ян ска та) вой на и ней ни те при чи ни и ме ха низ ми, скри ти 
дъл бо ко в при ро да та на чо ве ка и из гра де но то от не го об щест во, се 
оказ ва не о чак ва но проста, яс на и раз тър с ва ща за всич ки, във вся ко 
вре ме и място, без да изиск ва спе ци ал ни ин те лек ту ал ни нат руп ва ния 
и ра ци о нал но раз би ране.

Сло вен ски ят ре жи сьор се на ло жи през пос лед ни те го ди ни ка то меж-
ду на род но име с дръз ко то си на соч ва не към слу ша не то (в днеш на та 
епо ха на об ра зи те и гле да не то) – слу ша не то на сло во то, но най-ве че 
на за ко ди ра ния в не го ри тъм, на му зи ка та, засти на ла в ду ма та и пре-
на ся ща през вре ме то дъл бо ко скри то то ѝ и не из мен но ата вистич но 
съ дър жание. Ето за що за зри те ли те на „Или а да“ не е не об хо ди мо да 
сле дят вни ма тел но тек ста (кой то се из го ва ря точ но и пос ле до ва тел но 
от ак тьо ри те на сце на та) и да ро вят в па мет та си за справ ки за ми то ло-
гич ни те ге рои, тех ни те вза и мо от но ше ния, род нин ски връз ки и т.н. – ос-
нов на та труд ност при въз при е ма не то на ан ти чен текст, а е доста тъч но 
да се от пус нат в ри тъ ма и му зи ка та на спек та къ ла и та ка не съз на тел но 
ще на ме рят дъл бо ко в се бе си оно ва, за ко е то ве че тол ко ва ве ко ве 
раз каз ва Оми ро ва та по е ма. В раз лич ни ин тер вю та Йер ней Ло рен ци 
яс но фор му ли ра то ва от кри тие в на ше то не съз на ва но – всич ки ние 
не сме тол ко ва раз лич ни един от друг, кол ко то си мис лим, всич ки си 
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при ли ча ме как то в „на ша та во ля за власт“, та ка и в на ша та от чай ва ща 
„уяз ви мост и пре ход ност“11.

Въпро сът за съх ра не ния не съз на ван опит и ар хе тип но съ дър жа ние в 
ри тъ ма и му зи ка та на кла си чески те тек сто ве и кон крет но в тех ния фор-
ма лен из раз – мет рич на та стъп ка, е осо бе но ва жен в те а тъ ра. В „Или ада“ 
Йерней Ло рен ци и не го ви ят екип го ре ша ват с рес пек ти ра що поз на ние и 
ар тисти чен замах. Онова, ко е то но си не по кът на то веч но то съ дър жа ние на 
Оми ро вия епос, е хек за ме тъ рът; в не го вия ри тъм е засти на ла енер ги я та 
на же ла ни е то за над мо щие, на гне ва и стра да ни е то на древ ните. За не-
го Йер ней Ло рен ци каз ва: „Има не що мно го фун да мен тал но в ри тъ ма 
на хек за ме търа. Биене то на сър це то, пул сът на всич ко жи во. В съ що то 
вре ме има не що непрек лон но в не го, поч ти войн ст в ено. Като че ли жи-
во тът ви на ги е бил и ще бъ де об вър зан с раз ру ше ни ето. Хекза ме тъ рът 
ид ва от вът ре, от сто ма ха, ко е то е доста да леч от гла вата. От ед но място 
меж ду сър це то и ге ни та ли ите. Това е точ ка, ко я то от веж да към ар хе ти па, 
към под съз на ни е то, ко и то оста ват не из мен ни“12.

За да при пом нят на днеш ни те хо ра в за ла та важ но то ар хе тип но зна ние 
за жи во та, вой на та и смърт та, ре жи сьо рът, ком по зи то рът Бран ко Рож ман 
и сце ногра фът и ак тьор в пред став ле ни е то Гре гор Лу щек на ми рат ори-
ги на лен и мощ но въз дейст ващ на чин за съв ре мен но въз про из веж да не 
на ри тъ ма на хек за ме тъ ра, в кой то е за пи сан ан тич ни ят текст.

При за поч ва не то на спек та къ ла сце на та на пом ня по ди ум, на кой то след 
мал ко ще из ля зат из пъл ни те ли те от му зи ка лен ор кестър. В ши рок по-
лукръг са на ре де ни сто ло ве с микро фо ни пред тях, пред един има пи а но, 
пред друг – ар фа, а до тре ти е поста ве на гусла. Броят на сто ло ве те и на 
ак тьо ри те, ко и то след ми ну ти ги за е мат, е 12 – кол ко то е бро ят на из-
пъл ни те ли те в древ ногръц кия хор при пред ста вя не то на тра ге ди и те на 
Есхил. От тях се от де ля един – той е ае дът (древ ни ят раз каз вач), по-къс но 
во да чът на хо ра, но ед нов ре мен но с то ва и ак тьо рът, кой то ще „мо де-
ри ра“ та зи ве чер на сце на та раз ка за за Тро ян ска та вой на. В на ча ло то 
ри тъ мът на хек за ме тъ ра е за да ден от не го, от на чи на, по кой то из го ва ря 
пър ви те стро фи на из вест на та древ на по е ма за „гне ва на Ахи ла“, след 
ко е то по вре ме на це лия спек та къл е под дър жан от оста на ли те ак тьо ри 

11  Ин тер вю с Йер ней Ло рен ци на Еле на Ан ге лова. Бюле тин на Меж ду на ро ден 
те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, бр. 2, 6.06.2016.

12  Пак там.
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с от ме ре ни уда ри по микро фо ни те пред тях. Изпъл ни те ли те в то зи осо-
бен съв ре ме нен ор кестър – тран с фор ма ция и про дъл же ние на ан тич ния 
хор, са об ле че ни в оби чай ни те за чле но ве те на един ор кестър ве чер ни 
костю ми, по-точ но в от дел ни части от тях, до пъл не ни с еле мен ти от 
дру ги епо хи и днеш ни мод ни сти ло ве, как то и с древ ни оръ жия – щит, 
ко пие, меч. Разка зът за оби ди те, капри зи те и за мис ли те за от мъ ще ние 
на хо ра та и бо го ве те, до ве ли до бит ка та-ка сап ни ца пред Троя, те че яс-
но и пос ле до ва тел но, ка то все ки от из пъл ни те ли те ста ва от сто ла си и 
про из на ся мо но ло зи те на ос нов ни те ге рои Ахил, Ага мем нон, Зевс, Хе ра, 
Пат ро къл, вна сяй ки в ця ла та рит мич но-му зи кал на кар ти на но ви то но ве 
в ек ста тич но на раст ва ща гра да ция. И ко га то тя дости га въз мож ния си 
пре дел при сце на та с Пат ро къл, тръг нал за бой но то по ле в дос пе хи те 
на не по бе ди мия си при я тел Ахил, не о чак ва но е пре къс на та от от кри ла 
се в дъ но то на сце на та пасто рал на кар ти на. В нея до го ля ма ку па се но 
(чий то си лен ми рис за ли ва за ла та) стои же на, ко я то неж но пее от рез-
вя ващ реф рен – за мъ жа, кой то, ако оти де в бит ка та за Троя, ще ум ре, 
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„Или а да“ по Омир, реж. Йерней Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен дра ма ти чен 
те а тър – Люб ля на, Сло ве ния, 2014/2015
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покрит с веч на сла ва, а ако се вър не у до ма, ще за гу би сла ва та си, но 
ще жи вее дълго.

След ка то в пър ва та част на спек та къ ла чрез майсто р ск о то и стре ми тел но 
раз ви тие на рит мич но-му зи кал на та му пар ти ту ра зри те ли те спон тан но 
са се из пра ви ли пред ира ци о нал ния стре меж на чо ве ка за над мо щие 
и за во е ва ние, во дещ го към раз ру ше ни е то и са мо раз ру ше ни е то, то във 
вто ра та част е по ка за на са ма та тех но ло гия на (са мо) раз ру ше ни ето. 
Изна чал на та, същ ност на та при чи на за вой на та е стра хът от из мест ва не-
то, без с ла ви е то, за ли ча ва не то – стра хът от смъртта. Вкоп чил се в жаж-
да та си да бъ де, чо ве кът от ча я но се бо ри за слу чай ни, нез на чи тел ни и 
не ле по из г леж да щи дре бо лии (мно го иро нич но е по ка за но то ва при 
Ахил, с фи гу ра и по ход ка на съв ре ме нен ма не кен, посто ян но ог леж дащ 
се в го ля мо, за о би ко ле но със све те щи лам пи ог ле да ло). Жела ей ки да 
от да ле чи смърт та, той ира ци о нал но я тър си, пре диз вик ва я с об ре че но 
без раз съд ст во, стре ми се към нея с еро ти чен копнеж. Война та е край-
на та об себ ва ща про я ва на чо веш кия на гон към смъртта. Създа те ли те 
на спек та къ ла с не ве ро ят но про ник но ве ние са уло ви ли и съ бу ди ли 
тът не ща та енер гия на то зи на гон в Оми ро ва та „Или а да“. Втора та част 
пред ста вя раз ка за, дуб ли ран от наг лед но сти ли зи ра но изоб ра же ние на 
три ем б ле ма тич ни бит ки, за вър ш ва щи със смърт. Битка та на гър ци те с 
тро ян ци те ка то еди но бор ст во на не из б ро и мо ко ли чест во бе зи мен ни 
мъ же, убийст во то на Пат ро къл от Хек тор и от мъ ще ни е то на Ахил чрез 
жесто ко то убийст во на Хектор. Освен рит мич но-му зи кал но из гра де ни, 
те зи три сце ни са и не ве ро ят но въз дейст ва що хо ре огра фи ра ни от Гре-
гор Лущек. Всич ки те за поч ват с посте пен но гра ди ращ ек ста ти чен танц 
на вой на (тук из к лю чи тел но бе ше из пъл не ни е то на Мар ко Ман дич ка-
то Хек тор), вдиг нал на ни во то на ра мо то си сво е то ко пие, ко е то накрая 
за би ва в гър ди те и ко ре ма на жер т ва та, и за вър ш ващ със съб ли ча не то 
(уни жа ва не то) на го ло то без за щит но мър т во тяло. Фина лът на то зи 
пов та рящ се ри ту ал на ек ста за на ми мо лет но то са мо ут вър ж да ва не и 
смърт та е жесто ко то из те за ние и обе зоб ра зя ва не на тя ло то на Хек тор от 
„страш но гневния“ Ахил. Сцена та е напра ве на с ряд ка изоб ре та тел ност и 
майстор ст во – Мар ко Ман дич ка то Хек тор се сви ва в ем б ри о нал на по за 
на сце на та, покри вай ки тя ло то с щи та си и дър жей ки в ед на та си ръ ка 
микрофон. Юре Хе ниг ман ка то Ахил за поч ва сви ре по да уд ря по щи та, 
до ка то той се огъ не, а за ла та се из пъл ни с не по но си мия тря сък на си пе-
щи те се вър ху ме та ла уда ри и сто но ве те в микро фо на, ор кест ри ра ни във 
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фи на ме ло дия на от де ля ща та се от тя ло то душа. След крат ко за ти шие 
ак тьо рът, пред ста вил Хек тор, се из пра вя и се зав ръ ща на сто ла си, а на 
не го во място е поста вен раз по ло вен кър вящ труп на го ля мо жи вот но, 
ко е то Ахил за поч ва да на ла га от но во, а след то ва ста ри ят При ам от ча я но 
при ласка ва в ску та си ка то раз фа со ва но то тя ло на си на си. Това е кра-
ят на бит ка та, в ко я то „ня кои уми рат, дру ги уби ват, а зе мя та е по тъ нал 
в кръв“, как то при пя ват на ся да ли те в кръг ак тьо ри. И мал ко пре ди да 
из бух нат ап ло дис мен ти те, ар фист ка та не о чак ва но за пя ва пов та рящ се 
реф рен на ан г лийски, из пъл нен с не зем на неж ност и без на деж д ност, 
ка то при вся ко пов то ре ние поста вя но во име на ак тьор от пред став ле-
ни е то, а накрая и на чо век от пуб ли ка та: „I am going to die, J. is going to 
die, M. …“ и за вър ш ва „We are going to die“. „Всич ки ще ум рем“ – как да 
се на у чим да жи ве ем с това!

В „Или а да“ на Йер ней Ло рен ци мо гат да бъ дат от кри ти мно го препрат ки 
и алю зии как то с ми на ли вой ни на Ев ро па, та ка и с днеш ния раз тър с-
ван от кон ф лик ти свят. Но спек та къ лът, как то каз ва са ми ят ре жи сьор, 
не е за ед на кон крет на вой на или за днеш на та све тов на си ту а ция, той 
е пъ те шест вие към са мия чо век, към не го ви те най-дъл бо ко скла ди ра-
ни и по тис на ти страсти и стра хове. Едно на исти на не ве ро ят но (са мо) 
пре жи вя ване.

То ва из с лед ва не на кла си чески те тек сто ве и ин тер пре та тив ни те под хо ди 
към тях в програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен-
ско ля то“ през не го во то 25-го диш но съ щест ву ва не в край на смет ка не 
би мог ло да бъ де за вър ше но, до кол ко то са мо по се бе си съ що се състои 
ка то ана лиз на и впуска не в ин тер пре та ции (на сце нич ни про чи ти) на 
те зи тек стове. Така че то е са мо още ед на реп ли ка с от во рен фи нал в 
без край ния раз го вор за/чрез кла си ката.
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ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ: СПЕК ТАК ЛИ ПО КЛА СИ ЧЕСКИ ТЕК СТОВЕ
В ПРОГРА МА ТА НА МЕЖ ДУ НА РОД НИЯ ТЕ АТ РА ЛЕН ФЕСТИ ВАЛ 

„ВАР НЕН СКО ЛЯ ТО“ 1993 2017

1993 г. – „Хам лет“ на Шек с пир (ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, Пър ви 
частен те а тър „Ла страда“);

1994 г. – „Ан ти го на“ на Со фо къл, ре жи сьор Мар га ри та Мла де но ва, На-
ро ден те а тър „Иван Ва зов“; „Ве не ци ан ски ят тър го вец“ на Шек с пир, ре-
жи сьор Би на Ха ра лам пи е ва, ДТ – Вра ца; „Укро тя ва не на опър ни ча ва та“ 
на Шек с пир, ре жи сьор Иван Ка ра джов, ДТ – Смолян;

1995 г. – „Оте ло“ на Шек с пир, ре жи сьор Лю бо мир Ма ли нов, ДТ – Добрич;

1996 г. – „Сън в лят на нощ“ на Шек с пир, ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, 
На ро ден те а тър „Иван Вазов“;

1997 г. – „Или рия“ (по „Два найста нощ“ на Шек с пир), ре жи сьор Га лин 
Сто ев, ДТ – Вар на; „Бу ря та“ на Шек с пир, ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, 
На ро ден те а тър „Иван Вазов“;

1998 г. – „Хам лет“ по Шек с пир, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, ДТ – Сли-
вен, Ле тен те ат ра лен уни вер си тет, Сли вен; „Ко ме дия от греш ки“ на 
Шек с пир, ре жи сьор Ди ми тър Нед ков, Фон да ция „Кон цеп ция за те а тър“, 
Со фия; „Ме дея“ по Ев ри пид, адап та ция и ре жи су ра Ви ли Бер н хард, Те-
а тър „Мерц“ – Грац, Ав ст рия; „Фи лок тет“ на Со фо къл, сце нич на вер сия 
и поста нов ка Ан д реа Вул пе, На ци о на лен те а тър „Й. Л. Ка ра джа ле“ – Бу-
ку рещ, Ру мъния;

1999 г. – „Ан ти го на смър т на та“ (по „Ан ти го на“) на Со фо къл, сце нич на 
вер сия и поста нов ка Мар га ри та Мла де но ва, Те ат рал на ра бо тил ни ца 
„Сфу ма то“; „Стра да ни я та на мла дия Вер тер“ по Гьо те, Кир ке гор, Ели ът, 
Бо вел, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, Ма лък град ски те а тър „Зад ка на ла“; 
„Ме дея“ от Ев ри пид, ре жи сьор Ни ке ти Кон ту ри, На ци о на лен те а тър – 
Ати на, Гърция;

2000 г. – „Ан ти го на в Тех но ленд“ по Со фо къл, ре жи сьор Га лин Сто ев, 
Ма ке дон ски на ци о на лен те а тър – Ско пие, Ма ке до ния; „Хам лет“ по 
Шек с пир, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, Фра йе ка мер ш пи ле – Маг де бург, 
Гер мания;
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2001 г. – „Ро мео и Жу ли е та“, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, На ро ден 
те а тър „Иван Ва зов“; „Ти мон Атин ски“ на Шек с пир, ре жи сьор Ве ра 
Щурм, Бре мер Шек с пир Към па ни – Бре мен, Гер ма ния; „Игра на лю бов 
и слу чай ност“ от Пи ер дьо Ма ри во, сце нич на вер сия и поста нов ка Га-
лин Сто ев, ДТ – Вар на; „Два найста нощ“ на Шек с пир, ре жи сьор Ро бърт 
Сту руа, На ро ден те а тър „Иван Вазов“;

2002 г. – „Бу ря“ от А. Ост ро в ски, ре жи сьор Влад лен Алек сан д ров, ДТ – 
Па зар джик; „Ко ме дия на слу ги те“ по „Слу га на два ма гос по да ри“, „Дон 
Жу ан“ и „Дон Ки хот“, спек та къл на Сте фан Москов, Те ат ра лен фести вал 
„Ави ньон“, Програ ма „Те о рем“, Те а тър „Фи ла тюр“, Те а тър „Роз дьо ван“ – 
Фран ция, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ и Те а тър „Ла стра да“ – Бъл гария;

2003 г. – „Сте ла“ от Гьо те, ре жи сьор Ни ко лай По ля ков, Об щин ски те а тър 
„Въз раж да не“; „Хам лет: съ ни ща“, ре жи сьор Ан д рий Жол дак, Дра ма ти-
чен те а тър „Та рас Шев чен ко“ – Хар ков, Украй на, Charity Producer’s Fund; 
„Anti-Gone“ по „Ан ти го на“ от Со фо къл, ре жи сьор Га лин Сто ев, Ком па ния 
Frac  on – Брюк сел, Белгия;

2004 г. – ня ма спек та къл по кла си чески текст;

2005 г. – „Бу ря та“, ре жи сьор Явор Гър дев, Дър жа вен те а тър – Ада на, 
Турция;

2006 г. – „С лю бов та ше га не би ва“ от Мю се, ре жи сьор Ма ри ус Кур кин-
ски, На ро ден те а тър „Иван Ва зов“, „ре пе тиция. Хамлет“, реж. Енри ке 
Ди ас, Ком па ня дос Ато рес – Рио де Жа ней ро, Бра зи лия; „Два найста 
нощ“, ре жи сьор Сил виу Пур ка ре те, На ци о на лен те а тър „Ма рин Со-
реску“ – Кра йо ва, Ру мъния;

2007 г. – „Же нит ба“ от Го гол, ре жи сьор Юрий Погреб нич ко, ДТ – Бур гас, 
„Шей лок“ по „Ве не ци ан ски ят тър го вец“, текст и из пъл не ние Га рет Ар-
м ст р онг, Makin’ Projects – Обе ди не но крал ст во; „Дон Жу ан“ от Мо ли ер, 
ре жи сьор Алек сан дър Мор фов, На ро ден те а тър „Иван Ва зов“; „Ве се ли те 
Раз п лю е ви дни“ по „Сват ба та на Кре чин ски“, „Де ло“ и „Смърт та на Та-
рел кин“ на А. Су хо во-Ко би лин, ре жи сьор Мла ден Ки се лов, Те а тър 199;

2008 г. – „Да ма Пи ка“ по А. С. Пуш кин, адап та ция и ре жи су ра Ти мо фей 
Ку ля бин, ДАДТ „Чер вен фа кел“ – Но во си бирск, Ру сия; „Мак бет“ на Шек-
с пир, ре жи сьор Ди а на Доб ре ва, ДТ – Смо лян; „Укро тя ва не на опър ни-
ча ва та“ на Шек с пир, ре жи сьор Ма ри ус Кур кин ски, Дър жа вен са ти ри чен 
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те а тър „Але ко Кон стан ти нов“; „Ан д ро ма ха“ от Жан Ра син, ре жи сьор 
Дек лан До не лан, C.I.C.T. / Те а тър „Буф дю Нор“ – Па риж, Франция;

2009 г. – „Зло де и те на Шек с пир“, мо нос пек та къл на Сти вън Бър коф, 
Steven Berkoff ’s East Produc  ons – Лон дон, Обе ди не но крал ст во; „Днев-
ни кът на един луд“ от Го гол, мо нос пек та къл на Са му ел Фин ци, ре жи сьор 
Ха на Ру долф, Дой чес те а тър – Бер лин, Гер ма ния; „Елек т ра“ от Ев ри пид, 
ре жи сьор Та да ши Су зу ки, от кри та ре пе ти ция, Suzuki Company of Toga 
(Scot) – То га, Япо ния; „ОООО, Съ нят на Го гол“ по „Нев ски прос пект“, 
„Иван Фьо до ро вич Шпон ка и не го ва та ле ля“, „Же нит ба“, „За писки на 
лу дия“ от Н. В. Го гол, сце на рий и поста нов ка Мар га ри та Мла де но ва и 
Иван Доб чев, Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“; „Ро мео и Жу ли е та“, 
ре жи сьор Оска рас Кор шу но вас, ОКТ / Град ски те а тър – Вил нюс, Лит ва; 
„Ши нел“ по Го гол, идея, сце нич на адап та ция и сце ногра фия Ни на Ди-
мит ро ва, Ва сил Ва си лев – Зу е ка, Свет ло зар Га гов, Те а тър „Кредо“;

2010 г. – „Да ма Пи ка“ по А. С. Пуш кин, ре жи сьор Би на Ха ра лам пи е ва, 
Ма лък град ски те а тър „Зад ка на ла“; „Фа уст“ от Гьо те, ре жи сьор Ли лия 
Аба джи е ва, ДТ – Варна;

2011 г. – „Жи во тът е сън“ от Кал де рон, ре жи сьор Га лин Сто ев, Те а тър де 
ла плас – Ли еж, Бел гия; „Зим на при каз ка“, ре жи сьор Мар га ри та Мла де-
но ва, ТР „Сфу ма то“; „Как то ви ха рес ва“, сце нич на вер сия и поста нов ка 
Кра си мир Спа сов, Те а тър „Бъл гар ска армия“;

2012 г. – „Ри чард III“, ре жи сьор Пла мен Мар ков, ДТ – Вар на; „Ко вар ст во 
и лю бов“ от Фрид рих Ши лер, ре жи су ра и сце ногра фия Стай ко Мур джев, 
Те а тър „Со фия“; „Бу ря та“, адап та ция и ре жи су ра Сил виу Пур ка ре те, На-
ци о на лен те а тър „Ма рин Со реску“ – Кра йо ва, Ру мъния;

2013 г. – „Де ка ме рон“ по Бо ка чо, ре жи сьор Ди а на Доб ре ва, Те а тър 
„Бъл гар ска ар мия“; „Бу ря“ от А. Ост ро в ски, ре жи сьор Йер ней Ло рен ци, 
Град ски те а тър – Люб ля на, Сло вения;

2014 г. – „Скъ пер ни кът“ от Мо ли ер, ре жи сьор Ли лия Аба джи е ва, Ма лък 
град ски те а тър „Зад ка на ла“; „Ре ви зор“ от Го гол, пре вод, адап та ция и 
ре жи су ра Пла мен Мар ков, ДТ – Вар на; „Хам лет“, ре жи сьор До ми ник 
Дром гул/Бил Бък хърст, Шек с пи ров те а тър „Гло бус“ – Лон дон, Обе ди не но 
крал ст во; „Вол по не“ от Бен Джон сън, сце нич на вер сия, му зи кал на сле да 
и ре жи су ра Здрав ко Мит ков, Са ти ри чен те а тър „Але ко Кон стан ти нов“; 
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„Крал Лир“ на Шек с пир, ре жи сьор Сам Мен дес, са те лит на про жек ция 
от Програ ма та NT LIVE, Лон дон, Обе ди не но крал ство;

2015 г. – ня ма спек та къл по кла си чески текст;

2016 г. – „Мно го шум за ни що“, ре жи сьор и из пъл ни тел Да вид Ес пи но-
са, Да вид Ес пи но са / Ел Ло кал Е. К. – Бар се ло на, Ис па ния; „Хам лет“ на 
Шек с пир, ре жи сьор Лин д зи Тър нър, са те лит на про жек ция от Програ ма та 
NT LIVE (спек та къл на Бар би кан цен тър), Лон дон, Обе ди не но крал ст во; 
„Мно го шум за ни що“ на Шек с пир, ре жи сьор Кра си мир Спа сов, Те а тър 
„Бъл гар ска ар мия“ (пре ми е ра 1997); „Или а да“ по Омир, ре жи сьор Йер-
ней Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен те а тър „Дра ма“, Люб ля на, Град ски 
те а тър, Люб ля на, Цан ка рев дом – Люб ля на, Сло вения;

2017 г. – „Ан на Ка ре ни на“ по Тол стой, ре жи сьор Ни ко лай По ля ков, 
Те а тър „Со фия“; „Ужа се на та ду ша: Мак бет“, тра ди ци он на та пе кин ска 
опе ра по ед но и мен на та тра ге дия на Шек с пир, Ин сти тут за пе кин ска 
опе ра Ан ху ей, Ки тай; „Оте ло“ на Шек с пир, ре жи сьор Де ян Прой ков ски, 
Тур ски те а тър – Ско пие, Ма ке до ния; „Днев ни кът на един луд“ от Го гол, 
ре жи сьор Вик тор Бо до, Те а тър „Ка то на Йо жеф“ (Бу да пе ща) /Асо ци а ция 
Maszk (Се гед), Ун гария.
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