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Възпитание на нестандартната 
творческа личност – цел на 
професионалното обучение по куклена 
режисура и актьорско майсторство
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(Продължение от 
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ОПИТ ДА ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА 
ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИЯ МУ-
ЗИКАНТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРАВОТО МУ НА 
ИН ДИВИДУАЛНО, САМОБИТНО И ОРИ-
ГИНАЛНО ПУБЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО ПО 
ВРЕМЕ НА КОНЦЕРТ, ИЗВЪРШВАЙКИ 
ПРОБИВ В УСТАНОВЕНИТЕ ТРАДИЦИИ НА 
ОФИЦИАЛНОТО МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО В 
АМЕРИКА И В ЕВРОПА . Ранената от съдбата 
душа на „черна“ Африка, която вгради в устоите 
на джаза заедно с мащаба на своя скръбен музи-
кален вопъл и взривната сила на вродения си 
импровизаторски талант, би ли могла да предпо-
ложи ролята, която ще изиграе този джаз за 
разкрепостяването на творческия дух в толкова 
различни изкуства, за да погледнат в бъдещето с 
надеждата, че може да им предложи завоюване-
то на нови простори? . . .

Аз както знаете никога не съм сравнявала 
нашия начин на работа с официалните методи за 
обучение в изкуствата, с цел да извличам някак-
ви предимства за нашия метод от сравнението . 
Не съм състезателен тип . Срамувам се от взаим-
ните боричкания между колеги, считани при 
това за творчески стимул . Но тъй като ви пред-
стои освен постановчици да бъдете и превъзпи-
татели на актьорите си получили друг вид теа-
трално възпитание, една макар и бегла инфор-
мация за различията вероятно би ви била от 
полза .

---
ПРОМЕНИТЕ, КОИТО ПРЕДИЗВИКА 

КОЛЕКТИВНАТА ИМПРОВИЗАЦИЯ

Въвеждането правото на импровизация в ед-
но колективно изкуство като театралното, прео-
бръща почти с главата надолу общоприетите 
представи за „правене“ на театър . 

Правото на импровизация по време на пред-
ставление ИЗМЕНИ КОРЕННО ВЗАИ МО-
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕЖИСУРАТА И 
АКТЬОРСКИЯ ЕКИП .

Ние практически детронирахме режисьор-
ския абсолютизъм . Отнехме професионалното 
задължение на режисьора да решава еднолично 
всички актьорски проблеми, свързани с вътреш-
ния и външен живот на героите, които пресъзда-

ПРАВОТО НА КОЛЕКТИВНА импровиза-
ция върху сценичния подиум т .е . ПРАВОТО НА 
АКТЬОРА ДА ИМПРОВИЗИРА ПУБЛИЧНО, 
ПРЕД ЗРИТЕЛЯ, ПО ВРЕМЕ НА ЕДНА 
КОЛЕКТИВНА ИГРА, го задължава да бъде от-
говорен не само за своята роля, но и за целия 
спектакъл .

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ 
НА ЕКИПА ОТ АКТЬОРИ-ИМПРОВИЗАТОРИ 
СА КОРЕННО РАЗЛИЧНИ ОТ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА 
АКТЬОРИТЕ В ТРАДИЦИОННИТЕ ФОРМИ 
НА ТЕАТЪРА . Но тъй като липсват училища за 
подготовка на РЕЖИСЬОРИ И АКТЬОРИ 
ИМРОВИЗАТОРИ, и често ви се случва да рабо-
тите с актьори, получили традиционното теа-
трално образование, няма как да избегнете необ-
ходимостта да се превърнете в УЧИТЕЛИ на те-
зи от тях, които проявяват искрен интерес към 
съвместния творчески труд на актьорите-им-
провизатори .

АФРИКАНО-АМЕРИКАНСКИЯТ ДЖАЗ 
ЗАЩИТИ БЛЕСТЯЩО СВОЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
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ват на сценичния подиум . Ние, режисьорите са-
ми отменихме унизителното положение на ак-
тьора, сведено до послушен изпълнител на ре-
жисьорските указания . Отнемането на творче-
ската инициатива на актьорите притъпи с тече-
ние на годините творческия им хъс, обездвижи 
от неупотреба вродените им творчески заложби, 
превръщайки ги лека-полека в равнодушни към 
професията си чиновници .

Далеч съм от мисълта да подхвърлям на съм-
нение историческите заслуги на режисурата за 
разцвета на театралното изкуство през миналия 
ХХ век . Всички тънкости на театралното май-
сторство, свързани с изграждане на единството 
на театралния спектакъл (това, което на наш 
работен език наричаме „висшата математика на 
професионализма“), са дело на голямата режису-
ра . Ще изброя имената на най-забележителните 
театрални режисьори едва след като проверя 
списъка си с по-вещи от мен хора . Не искам да 
пропусна нито едно голямо име през ХХ век . . .

КАКВО ВСЪЩНОСТ СЕ ПРОМЕНИ? 
КАКВО ПОИСКА ОТ НАС ИМПРО ВИ ЗА-
ЦИЯТА?

Промениха се коренно взаимоотношенията 
между режисьор и актьори . Възстановените 
творчески права на актьора го превърнаха в 
СЪАВТОР НА РЕЖИСЬОРА, в 
СЪПОСТАНОВЧИК .

Измени се РЕЖИМА НА РЕПЕТИЦИОННИЯ 
ПРОЦЕС . Ние не съблюдавахме разделението 
„на маса“ (когато се изработваха словесните вза-
имоотношения между действащите лица заедно 
с вътрешния им живот) и „на мизансцен“ (кога-
то се изработваха физическите им взаимоотно-
шения и всички останали грижи около спекта-
къла преди премиерата му) . При нас, както знае-
те, процесите се движеха СЪВМЕСТНО .

Ние се отказахме от практиката да се 
фиксира през репетиционния процес 
най-сполучливия резултат, както и 
да се играе 
г о т о в и я 
спек т а къл 
по устано-
вената от 
режисьора 
партитура . 
Н а ш и т е 
грижи за 
постановка-
та не при-
ключваха с 
премиерата . 

Режисьорският труд за видоизменящата се на 
всяко ново представление постановка е от пови-
шена трудност . Актьорската импровизация е 
нещо толкова непредсказуемо – колкото полез-
на, толкова и опасна за изкуството – че предос-
тавя на режисьора един единствен изход: да 
посвети актьорите си в най-големите тънкости 
на импровизаторското актьорско майсторство, 
разпалвайки у тях амбицията да станат най-
взискателните към собствената си свобода тво-
рящи люде . За режисьорското задължение на 
контрол над съдбата на текущия спектакъл, как-
то и над актьорските усилия за обновяването му, 
ще спомена когато стане дума за опасностите, 
които грозят нашите спектакли от криворазбра-
ната творческа свобода на актьора . Тогава ще 
говорим и за мерките, които предотвратяват по-
добна свобода .

Най-голямата промяна, която театралната 
импровизация предизвика, според мен, беше за-
слугата ѝ за отприщване на индивидуалния та-
лант на всеки актьор по време на репетиционния 
период . За разкрепостяването на режисьорите и 
актьорите от стереотипния начин на мислене . 
От еднопосочния, еднопластов начин на мисле-
не . Предпазваше ги от конюнктурни увлечения . 
От конформизъм . Спонтанната природа на твор-
ческия акт (който хилядолетия назад превърнал 
маймуната в човек) се оказа в състояние да про-
вокира от смесите на унаследеното и придобито-
то такъв специфичен тип артистична чувстви-
телност, от които талантът придобива свое уни-
кално собствено лице . Театралната импровиза-
ция представлява зашеметяващо преживяване 
както за авторите ѝ така и за зрителите ѝ .

Спомням си (сякаш е било вчера) първия си 
учебен опит за въвеждане на импровизацион-
ния принцип в режисурата и в начина на игра . 
Авторът – Карел Чапек . Произведението – раз-
казът му „Скитникът“ . Режисурата, драматиза-
цията, сценографията и куклите (включително и 
изпълнението) – ТЕДИ И ЛЕО . Актьори – им-
провизатори – МАЯ И КРЪСТЮ . Те бяха изпъл-
нители на импровизираната клоунада, която 
трябваше да предхожда спектакъла . И която на-
бъбваше на всяка следваща репетиция . 
Резултатите ни увличаха като деца, които никога 
не са играли на други играчки . Любопитни по-
гледи от другите класове надзъртаха в нашите 
часове . Винаги подостреното остроумие на ре-
жисьорското въображение, заедно със смелите 
им и непредсказуеми изненади и обрати в идеи-
те им, плюс искрящия талант и интелигентен 
хумор на импровизираните диалози между Мая 
и Кръстю послужиха за визитна картичка на 
усилията ни, давайки аванс на доверие към след-
ващите ми опити . Пътят ни беше отворен .

Забелязали ли сте закономерността, че вина-
ги когато по-компактна група от актьори-им-
провизатори съумеят да наелектризират взаим-
но творческото си въодушевление над един оп-
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ределен градус, индивидуалният талант на всеки 
от тях надвишава чувствително собственото си 
ниво? Имайте предвид този факт: той действа 
безотказно при всички условия . Ние все още не 
познаваме естеството на тези подемни творче-
ски сили, които се завихрят винаги около гру-
пичката хора обединени силно около страстното 
желание да постигнат някаква обща цел . Сякаш 
отнякъде внезапно извират допълнителни гра-
витационни сили помежду им, чувства на дове-
рие, на близост, на повишена обич, на по специ-
ално въодушевление около мечтаната цел . И ся-
каш моментът на постигнатата еуфория придо-
бива способността не само да сближава, но и да 
наелектризира участниците в групата с внезапен 
прилив на допълнителна чувствителност, ум и 
талант . Някаква наситена с откривателски дух 
експлозивна енергия . Нещо доста по-значимо от 
това, което наричаме добра атмосфера .

---
ОПАСНОСТИТЕ ЗА ГОТОВИЯ 

СПЕКТАКЪЛ ОТ КРИ ВО-
РАЗБРАНАТА ТВОРЧЕСКА СВО-
БОДА НА АКТЬОРСКАТА 
ИМПРО ВИ ЗАЦИЯ

ПЪРВАТА ОПАСНОСТ, коя-
то е по-скоро НЕПЪЛНОТА НА 
ЗАМИСЪЛА отколкото опас-
ност . Тя се състои в режисьор-
ското решение да се ползват пре-
димствата на импровизацията 
само по време на репетиционния 
процес . Това означава, че седмица 
преди премиерата трябва да се 
ФИКСИРАТ най-добрите достижения 
от импровизационния репетиционен 
процес и всички представления след пре-
миерата да се играят с установената преди 
премиерата ПАРТИТУРА . Причината е в страха 
от риска .

Тази непълнота прераства в опасност, когато 
режисьорът не е имал намерение да прави пар-
титура на спектакъла, но поради отсъствие или 
по друга причина, е бил възпрепятсван да следи 
състоянието на спектакъла си . Тогава от някаква 
умора или просто от ленивост, актьорите, всеки 
сам за себе си, започват да фиксират собствено-
то поведение от предишното представление . 
Резултатът ви е ясен . Нямате нужда от коментар . 
Случвало се е всекиму .

Първата жертва на един разклатен, разцен-
трован (дори още неразнебитен ) спектакъл ста-
ва единството, цялостта му . Частите му губят 
връзките помежду си, както и с обединяващата 
ги водеща спектакъла мисъл . Да не говорим за 
пораженията върху формата – художествения 
език, на който общуваме със зрителя си . Цялото 
това незлонамерено убийство вещае един един-
ствен изход – отпадането от репертоара плода на 
толкова съвместни усилия .

Грях би било да прехвърлим цялата отговор-
ност за случилото се върху актьорите, щом не 
сме успели да превъзпитаме начина им на мисле-
не и на сценично поведение . Докато те все ще са 
разпънати между старите навици и нашите нови 
изисквания . Биологичният им инстинкт за съх-
ранение на енергията работи в полза на старите 
им навици, в полза на фиксирането . Поставете 
се на мястото на този биологичен закон . От него-
ва гледна точка, импровизацията представлява 
безсмислено прахосване на скъпоценна за живо-
та енергия . Неговото предназначение да се гри-
жи за оцеляването на човешкия вид изисква от 
него да мисли по този начин, и да се съпротивля-
ва на разни налудничави идеи за обновление, 
когато това не се налага . Негов дълг е да ни пре-
чи, а наш – да преодоляваме в името на изку-
ството неговите пречки . Официалният театър 
отдавна се е примирил с биологичната неизбеж-

ност на факта, че фиксирането на определени 
действия (тоест многократното им повторе-

ние) води до механизирането на тези 
действия . За компенсация – те използват 

повторението като средство за усъвър-
шенстване на художествената форма, а 
фиксирането и механизирането – за 
нейното съхраняване и увековечава-
не . Ние се числим към творящите, 
които са направили друг избор и сме 
длъжни (с цената на всичко) да не до-
пуснем компрометирането му . За да 
можем да ползваме предимствата по-

ради които сме го предпочели . Когато 
силно вярваме в нещо, понякога се нала-

га да бъдем дори безпощадни към себе 
си .

Някой от вас може би си спомня, може 
дори да е участвал по време на следването си в 

един мой учебен спектакъл – низ от театрални 
клоунади . Какво се случи след едномесечното ми 
отсъствие веднъж? Бях стъписана от това, което 
заварих . Клоунският наивитет – от същност на 
клоунското начало бе превърнат във външна 
форма, в прикритие на някаква клоунска хи-
трост, която бе несъвместима с моето разбиране 
за клоуна . Студентите-актьори сякаш намигаха 
встрани на зрителя, казвайки му: „Не мисли, 
зрителю, че сме глупави от наивност . Това е само 
начин да изразим безнаказано някои свои несъг-
ласия с живота, който живеем . . .“ Каква, мислите, 
че беше моята „учителска“ реакция? Вместо да 
преглътна поражението си и да им подам ръка, 
за да си изясним това, което не съм ги донаучи-
ла, каза моя милост на студентите каквото има-
ше да казва (със сдържаност, която подчертава-
ше обидата ми) и свалих спектакъла от учебната 
сцена, въпреки търсенето на зрителя . 
Междувременно научих от касиерката, че от ЦК 
са запазили десет билета за следващото ни пред-
ставление . Подобен интерес към моята особа 
никога не е предвещавал добро . Изпитвах не-

Юлия Огнянова и 
Велимир Велев
Снимка 
Архив  
Велимир Велев
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чителен поглед от страна на същия актьор, биха 
могли да обърнат този смисъл дори в противо-
положна посока . Как една своеобразна походка 
на даден герой, предизвикана от монолога на 
друго действащо лице, не само би изразила него-
вото отношение, но би могла да превърне моно-
лога в диалог, в който единият от участващите 
участва с красноречивия език на своето физиче-
ско поведение . . . Спомняте ли си как превърнах-
ме сантименталната дореволюционна песничка 
(„Цветут акации…“) в революционен марш само 
чрез промяна на темпоритъма и без помощта на 
текста? („Вставай, рабочий, война началась…“) 
Спомняте ли си как получихме цветова разлика 
между две еднакви червени квадратчета, когато 
обкръжихме едното квадратче само с „топли“, а 
другото – само със „студени“ тонове? . . . Ами ко-
гато променяхме смисъла на дадена реплика, 
диалог, дори на цял епизод, сменяйки местата им 
в драматургичния материал . В постановката си 
на „Дългият път на деня към нощта“ от Юджин 
О’Нийл, болният от туберкулоза по-малък брат 
разбира случайно за болестта си още почти в 
началото на постановката, докато в пиесата това 
се случваше в нейната втора половина . През це-
лият този голям интервал от сценич-
но време възрастните се престара-
ваха да крият от младшия син 
състоянието му, лъжата услож-
няваше болката и реакциите 
му . Смяната на мястото 
на едно сюжетно об-
стоятелство усложни 
взаимодействията 
между четирите 
действащи лица 
в пиесата, обо-
гатявайки съ-
щ е в р е м е н н о 
разнообразието 
на театралния 
език на постанов-
ката . Нещо пове-
че – направи за-
кономерно при-
съствието на по-
редица от моите 
любими безмълв-
ни сцени, които 
винаги с удо-
волствие помагат 
на зрителя да се 
досеща за нашите 
д о п ъ л н и т е л н о 
вложени тълку-
вания и мисли, 
както и безотказ-
но да водят зрите-
ля по нашите не-
видими пътища, 
за да направят 
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приятното усещане, че с един куршум съм уда-
рила два заека, но не се опитах да потърся по-
достоен изход от двояката ситуация . По коварно 
съвпадение съдбата не би могла да ми изпрати за 
проверка .

И до ден днешен поемам вината върху себе 
си, когато телевизионният екран ме срещне с 
едни или други клоунски изгъзици . Оня случай 
не е избледнял в съзнанието ми .

ВТОРАТА, НАЙ-СЕРИОЗНАТА, НЕ ПОП РА-
ВИМАТА ОПАСТНОСТ е пропуснатата по вре-
ме на репетиционния процес възможност за 
всестранно въвеждане на актьорите (емоцио-
нално и рационално), по възможно най-артис-
тичния и привлекателен начин във всички зна-
чими проблеми на спектакъла, които биха дали 
основание да ги наречем СЪАВТОРИ на теат-
ралната си постановка . Това е основна грижа на 
режисьора-педагог . Тъй като на актьорите им 
предстои на всяка репетиция да участват тялом 
и духом в съвместното раждане на театралния 
спектакъл, режисьорът има възможността и за-
дължението не само да провокира и да подържа 
високия градус на творческата им енергия, не 
само да се ориентира нагледно в плюсовете, ми-
нусите и своеобразието на всеки индивидуален 
талант, но също така и да следи за степента на 
участие на всеки актьор, за да предотврати на-
време всяко формално присъствие . За да се на-
станят трайно в емоционалната им памет: търсе-
нията на разнопосочни, многовариантни реше-
ния на генералния замисъл; възможностите за 
конструиране на спектакъла, съобразно избора 
и комбинациите на едни или други СПОРНИ 
ТОЧКИ, в зависимост от изискванията на сю-
жетното или монтажно (мозаично) изграждане 
на единството му; тъй като театралният ни език 
ползва изразните средства на няколко изкуства: 
литературата (драматургията), изобразителните 
изкуства (живопис, графика, скулптура, архи-
тектура), музиката, пластиката на живото ак-
тьорско тяло и глас в едно с породилия ги вътре-
шен живот и всички тези СРЕДСТВА са предос-
тавени изцяло в ръцете на актьорския екип по 
време на представленията с публика, става нало-
жително този екип да преоткрива при всяка но-
ва постановка отново и отново истината, че 
ТЕАТРАЛНИЯТ ЕЗИК СЕ ПОЛУЧАВА В 
РЕЗУЛТАТ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ ТОКУ-ЩО ИЗБРОЕНИТЕ ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА . Че адресираният към зрителя сми-
съл се ражда от различните комбинации на тек-
ста с едни или други изразни средства, а при 
лишените от текст моменти – от комбинациите и 
взаимовлиянията между безсловесните, но из-
пълнени със смисъл и въздействие върху зрите-
ля безмълвни взаимоотношения между сценич-
ните герои . Спомнете си как видоизменяхме (по 
някога до неузнаваемост) смисъла на авторовия 
текст чрез начина на произнасянето му . Как при-
бавения след това жест, гримаса, един многозна-



ОПАСНОСТ . ТВОРЧЕСКАТА СВОБОДА БЕ 
ПРЕРАСНАЛА В ТВОРЧЕСКИ ПРОИЗВОЛ, ос-
ъзнат при това . Въображението на всички се 
беше разиграло празнично . Удоволствието от 
играта бе предозирано . Изобретателността на 
актьорската фантазия не чувстваше нужда да се 
вслушва в разума им . Изобилие от остроумия бе 
наводнило игровите ситуации в спектакъла и бе 
заело без угризение мястото на изместения сми-
съл . Дори сюжетните връзки в пиесата не успя-
ваха да закърпят положението . С течение на 
действието спектакъла ставаше все по-неразби-
раем – провалът за сметка на това – все по-раз-
бираем . Справедливо е . Всеки от нас сърба как-
вото е надробил .

Спектаклите създадени на импровизационен 
принцип не бива да бъдат оставяни дълго време 
без режисьорски надзор, ако не искаме да се чер-
вим колективно пред зрителя си . Освен добрата 
предварителна подготовка (имам предвид репе-
тиционния процес) налагат се и периодични ре-
жисьорски (бихме могли да ги наречем и лекар-
ски) грижи . За необходимостта от ОБНОВЛЕНИЕ 
вече стана дума на друго място .

Режисьор, който следи здравето на постанов-
ките си, не дочаква разболяването им, за да поч-
не да ги спасява . Периодичният режим за обно-
вление е предназначен за тази цел . За да се избег-
не МЕХАНИЗИРАНЕТО, този режим предвиж-
да малки промени (големината им зависи от 
възможностите на режисьора и актьорите) раз-
пръснати по уязвимите места на спектакъла по 
режисьорско усмотрение . Всеки го прави съо-
бразно силните страни на собствената му инди-
видуалност . Аз например го правя като припом-
ням и демонстрирам като на шега многовари-
антните възможности за различни решения на 
уж случайно попаднали ми места от спектакъла 
им . Или им обръщам внимание (пак нагледно) 
върху резултата от изваждането на нещо старо и 
прибавянето на нещо ново . Или от някои малки 
размествания с по-голям ефект . Било някои про-
мени вследствие смяната на някои гледни точки 
при тълкуването на образите или взаимоотно-
шенията им, на ситуациите . Било някоя неиз-
ползвана промяна чрез взаимодействията между 
еднородните или разнородните изразни сред-
ства . Всяка малка или по-голяма промяна е да 
освежи уморения спектакъл и да възвърне твор-
ческия огън на актьорите . Те са лениви по при-
рода, но пък лесно се заразяват от чуждия пла-
мък и в такъв момент представляват прелестна 
гледка . Прощаваш им без да разсъждаваш за 
всичките им минали грехове . Обичайте актьори-
те – вашите и чуждите . Взаимното ни доверие и 
обич е способно пред очите ви да върши чудеса . 
Те държат в ръцете си нашата съдба . Ние дър-
жим в ръцете си тяхната . Този факт нищо ли не 
е в състояние да ни подскаже? Ами ако искрата 
между нашата тотална искреност и всеотдай-
ност би могла (по аналогия с атомната) да ни 

осезаеми нашия съвместен постановъчен при-
нос към пиесата, ако той действително заслужа-
ва това . . . Всяко от лабораторните ни упражнения 
би предизвикало свои, нехарактерни за другите 
упражнения примери . Всички те, ведно с уни-
калната помощ на правото на импровизация, 
биха подкрепили усилията ни за възпитание на 
нестандартни творчески личности (режисьор-
ски и актьорски) в света на театралното изку-
ство .

Някога, преди „узаконеното“ присъствие на 
импровизацията на сценичния подиум, това 
прелестно бреме беше поверено изцяло на режи-
сурата . Днес, по наша „вина“, ние споделяме този 
щастлив труд с целия актьорски ансамбъл . Тъй 
като сме сигурни, че нашите недостатъчни режи-
сьорски усилия ще се окажат бомба със закъсни-
тел по отношение на младостта и живота на на-
шите спектакли пред публика, ние трябва да 
предадем на ансамбъла всичките си режисьор-
ски умения, заедно с цялата си отговорност за 
живота на спектаклите ни след премиерите им, 

за да можем да бъдем спо-
койни вследствие на 
добре свършените си 
задължения към ак-
тьорите още по време 
на репетиционния 
период . Случи ми се 
преди известно вре-

ме да гледам едно 
неделно дневно 
пр едс т а вление 
(не за първи и не 
за втори път) – 

п р едс т а вле н ие , 
което харесвах и 
гледах по много 
причини с активно 
у д о в о л с т в и е  . 
Пр едс т а вление , 
което този път 
предизвика жела-
нието ми да потъ-
на от учителски 
срам вдън земя . 
Сетих се за бомба-
та със закъснител . 
Мястото ми не бе-
ше към края на 
реда, бях довела 
при това с мен и 
гости, тъй че ми 
се наложи да из-
пия заслужената 
си горчилка до по-
следна капка .

Какво се бе 
всъщност случи-
ло? Появила се бе 
ТРЕТИ ВИД 
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превърне в някакъв единен реактор за непозната 
нам духовна енергия, от която да се ражда изку-
ство на неизвестно нам до този момент духовно 
ниво? Не се ли изтощихме от зловонията на на-
шата човешка цивилизация, която ни е орисала 
да живеем в омраза и да умираме във взаимни 
кръвопролития, без да ни даде глътка любов, 
която би осмислила живота ни? Извинете ме за 
неочакваното и за мен внезапно отклонение от 
темата . Продължавам по темата си .

Никога не е ставало дума с Теди как поддър-
жа с години постановките си жизнеспособни, но 
явно е намерил начин . Може би е предоставил 
отговорността за състоянието им на актьорско-
то ядро от „Ла Страда“, което фигурира в поста-
новките му във Военния театър . Да не говорим 
за Мая, която познава актьорската психология 
„отвътре“ по-добре и от нас господа режисьори-
те . Не мога да споделя нищо по-конкретно . Сашо 
ползва свой здравословен режим, който също 
дава резултати . Той събира актьорите си 2 часа 
преди всяко представление, за да извърши про-
мените, които според него ще предотвратят ме-
ханизирането на актьорското поведение и ще 
възстанови у тях творческия хъс и вродения, 
атавистичен глад към публична изява на разбу-
дения им от режисьора собствен талант .

---
Признанието, че правото на импровизация в 

едно колективно изкуство поставя завишени 
изисквания пред режисьори и актьори, би било 
жест на професионална доблест . А за някои от 
тях дори акт на професионална гордост . 
Никакъв мързел! Никакво свеждане на изку-
ството до набор от придобити навици! Никаква 
инертност в начина на мислене! Никакво рав-
нодушие към проблемите на света, в който жи-
веем! Никаква враждебност към себеподобни-
те, с които сме орисани да оцелеем в този жи-
вот, част от които пълнят театралните зали, в 
очакване да съпреживяват нашите вълнения, да 
получат глътка въздух от духовните ни сили, 
както и да насърчат усилията ни, чрез спонтан-
ния израз на своите експлозивни симпатии . . . За 
изпълнението на подобна мисия не е достатъч-
но само да притежаваме висок професионали-
зъм . Изисква се да бъдем и хора, които оправ-
дават присъствието си на нашата ПЛАНЕТА 
ЗЕМЯ . Претенцията да раждаме изкуство, кое-
то извира от дълбините на нашата индивидуал-
на същност и което при това сплотява, а не 
раздалечава – такава мисия изисква от нас да 
бъдем и ЦЯЛОСТНИ ЛИЧНОСТИ . Да съумеем 
да съхраним ЦЯЛОСТТА СИ в епоха, когато 
съвременната човешка цивилизация полага не-
човешки брутални ежедневни, ежечасни, еже-
секундни усилия за сриването на тази цялост, 
която се явява пречка за стратегията ѝ, за обез-
човечаване, за обезличаване, за роботизиране 
на човешката личност, превърнала се в заплаха 
за нейното МАЛОУМИЕ . . .

---
Осъзнавам голямата полза, която бих имала, 

ако завършех този отрязък от километричното 
си писмо с проблемите на нашия ЛАБОРАТОРЕН 
метод, който всъщност позволи практическата 
реализация на намеренията ми за нестандарт-
ност и индивидуален подход в часовете ни по 
режисура и актьорско майсторство . Но аз възна-
мерявам да извлека още по-голяма полза, ако 
завърша писмото си с онова, което искам да спо-
деля с вас за могъщите сили на този начин на 
обучение . Аз разчитам, че днес, когато вече при-
тежавате зрелостта да се учите дори само от 
собствения си житейски и театрален опит, вие 
по същество ще проникнете в разликата между 
силата на готовите, ефикасни, издържали про-
верката на времето универсални професионални 
истини и СИЛАТА НА ВЪЗМОЖНОСТТА (при 
създадени благоприятни условия) САМИ ДА 
ОТКРИВАТЕ ОТКРИТИ ВЕЧЕ 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИСТИНИ, НО 
ПРОПУСНАТИ ПРЕЗ ФИЛТРИТЕ НА ВАШАТА 
СЕТИВНОСТ, ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, РАЗ-
БИРАНЕ И ВКУС, КАКТО И пропуснати от 
чуждата наблюдателност нещица, които са само 
ваши .

Юлия Огнянова, 
Икар 2009 
Снимка 
Архив  
САБ


