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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита от катедра „Актьорство и 

режисура за драматичен театър“ към факултет „Сценични изкуства“ на Националната 

академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура на дисертационния труд 

В общия обем от 173 страници са включени: Увод, Глави 1-4, Заключение и 

Библиография, в която могат да се видят изследвания, енциклопедии, справочници и 

други източници, както и пет приложения, отнасящи се до обекта на изследване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ____.____. 2018 г. от ______ часа в 

зала ______________________________ на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Академичната 

библиотека и архив на НАТФИЗ. 
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УВОД: Жанрови особености на Шекспировите комедии 

Обект на изследването 

Драматургията на Шекспир за първи път е събрана и издадена през 1623 г. в 

един обемист том – т.нар. Първо Фолио – което е текстовият корпус на изследването. 

Според това издание творчеството на Барда обхваща 36 пиеси, а като комедии са 

определени 14 от тях: 

 

Съдържание на Първото Фолио
1
 

Изданията на Шекспир в България определят жанрово тези 14 пиеси като:  

10 комедии: „Комедия от грешки” (1592), „Укротяване на опърничавата” 

(1593), „Двамата веронци” (1594), „Напразни усилия на любовта” (1594), „Сън в 

лятна нощ” (1595), „Венецианският търговец” (1596), „Много шум за нищо” (1597), 

„Веселите уиндзорки” (1598), „Както ви харесва” (1599), „Дванайсета нощ” (1600). 

6 проблемни пиеси / комедии на песимизма / трагикомедии / романси: „Троил и 

Кресида” (1602), „Добрият край оправя всичко” (1603), „Мяра за мяра” (1604), 

„Цимбелин” (1610), „Зимна приказка” (1611), „Бурята” (1612). 

За последната група пиеси се прави уговорката, че различни изследователи 

определят жанра им по различен начин. Все пак се приема класификацията на Първото 

Фолио (1623 г.) – това издание се приема като най-релевантно поради факта, че 

исторически то стои най-близо до написването на пиесите, а и до първата им сценична 

реализация. 

                                                 
1
 Shakespeare (1623): c. ix – <https://www.wdl.org/en/item/11290/view/1/9/>  

https://www.wdl.org/en/item/11290/view/1/9/
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Богатството на разнообразни художествени (жанрови) средства в творчеството 

на Барда е отбелязано от не един и двама изследователи, без това да накърнява жанра 

на комедията. Напротив, обогатява го. За този феномен говорят както Исак Паси
2
, така 

и Дмитрий Мережковски.
3
 Обръща се специално внимание и на противоположната 

гледна точка, предвид авторитета на нейния автор. 

Жанровите определения на Фредерик С. Боас 

Термините „проблемни пиеси” и „романси” са въведени от Фредерик Самюъл 

Боас (1862–1957) в труда му „Шекспир и неговите предшественици” (1896 г.).
4
 

Демонстрирани са жанровите определения, предложени от него и разликите им с 

Първото Фолио:  

 
 

Боас определя 1601 г. като вододел в комедийното творчество на Шекспир 

между „комедии с неповторимо очарование и блясък и комедии, които в голяма степен 

приемат мрачната форма на драматична сатира.”
5
 Приложени са още цитати

6
 от 

труда на Боас, които представят основните аргументи за изненадващите му жанрови 

дефиниции. Към момента на написването на „Шекспир и неговите предшественици” 

Фредерик Боас е на 34 години и все още магистър на изкуствата. Впоследствие той 

става професор по английска литература и преподавател в университетите в Оксфорд, 

Кеймбридж, Белфаст и Колумбийския университет в Ню Йорк. Той е председател на 

Елизабетинското литературно общество, както и носител на Ордена на Британската 

империя (1953 г.). Нарастващия му, огромен (а и заслужен!) авторитет оказва силно 

влияние върху следващите изследователи, много от които също подчертават разликата 

в цялостното настроение и особено във финалите на всяка една от тези пиеси. Факт е 

обаче, че и в останалите – уж „чисти” – комедии има доста драматични и 

                                                 
2
 Паси (1993): с. 44. 

3
 Мережковски (1993): с. 80. 

4
 Boas (1910): с. 344-408, 504-539. 

5
 Boas (1910): с. 344. 

6
 Boas (1910): с. 345, с. 505-506,  
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мелодраматични мотиви (някои от тях граничещи с трагедиен завършек) и сгъстяването 

на тези краски в зрелия и късния период на Шекспировото творчество само подчертава 

цялостното му узряване. Във всеки случай, има очевидно „смрачаване” на настроението 

в пиесите на Шекспир в рамките на около 24-годишната му активна творческа дейност.  

Според Ема Смит
7
, Боас извежда термина „проблемни пиеси”, ползвайки 

категоризацията на пиесите от авторите на неговото съвремие, като например Ибсен. 

Британската изследователка твърди, че няма теория за комедията, която да е толкова 

всеобхватна, колкото е заложената в съдържанието на Първото Фолио. Всички 

подкатегории на комедията се описват обикновено във връзка с трагедиите, които са 

главен обект на внимание от страна на критиката.  Според Смит, вероятно чрез 

унищожаването последния екземпляр от изгубения трактат за комедията на Аристотел, 

идеята на Умберто Еко в „Името на розата” (1984) е била да посочи една от 

причините за относителното пренебрежение към този жанр, а именно: ЛИПСАТА НА 

КРИТИЧЕСКИ ПРЕЦЕДЕНТ ОТ АНТИЧНОСТТА. Ема Смит завършва със 

становището, че едва през XX в. критическите структури за мита, социалната история и 

отношенията между половете, както и психоаналитичните теории за комедията са 

успели да предложат речник и рамка, в която комедиите на Шекспир – както 

самостоятелно, така и изобщо като жанр – биха могли да бъдат по-пълноценно 

оценени.
8
 

Оригиналният жанр: ролята на „съратниците” Хемингс и Кондъл 

С цел да се изясни доколко жанровите определения в Първото Фолио са 

валидни и дали не са плод на грешка при съставянето на изданието се прилага пасаж от 

завещанието на Шекспир, който служи като отправна точка:  

„/.../ and to my ffellowes John Hemynges, Richard Burbage and Henry Cundell 

XXVIs VIIId а peece to buy them Ringes.” 
9
 

Сумата от 26 шилинга и 8 пенса никак не е малка. Покупателната  стойност 

(buying power) на тази сума в днешно време варира между 3740 британски паунда 

(изчислено като цена на труда – в надници) и 76500 паунда (изчислено като 

потенциална инвестиция)
10

. Дори да се вземе за ориентир най-малкия възможен 

                                                 
7
 Проф. Ема Смит е един от най-авторитетните съвременни шекспироведи. Преподавател е в колежа 

Хертфорд към Оксфордския университет. 
8
 Smith, Emma. The Development of Criticism. В: Smith (2004): с. 25-26 

9
 „/.../ а на моите колеги и съратници Джон Хемингс, Ричард Бърбидж и Хенри Кондъл по 26 шилинга и 

8 пенса на всеки, за да им се купят пръстени”. – В: Pressley (s.a.): <http://www.bardweb.net/will.html>. 

„Fellow” (англ.) може да се преведе не само като „колега”, „съученик”, „съратник”, но и като 

„другар”, „събрат”, „съучастник”.  
 

10
  Вж.: <www.measuringworth.com>  

http://www.bardweb.net/will.html
http://www.measuringworth.com/
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съвременен еквивалент от 3740 паунда (или 4268 евро), можем да си дадем сметка за 

твърде високата стойност на възпоменателните пръстени.   

 „Съратниците”, получили въпросните скъпи спомени, са следните: Бърбидж е 

главният актьор в Трупата на Краля, в която Шекспир, Хемингс и Кондъл също са 

актьори, а още по-важното е, че и четиримата са сред основните акционери и са 

работили заедно около 20 години. Защо това е важно по отношение на Първото Фолио? 

Джон Хемингс и Хенри Кондъл са съставителите на това издание! Сигурно е, че са 

познавали добре оригиналния жанров ключ, заложен от автора на пиесите. 

Следователно, съставителите са били наясно не само с авторовото намерение, но и с 

възприятието на зрителите, когато пиесите са били представени на сцена.  

 

Имената на главните актьори, участвали в пиесите.
11

 
 

Тази страница е озаглавена „Съчиненията на Уилям Шекспир, съдържащи 

всички негови комедии, исторически драми и трагедии: Изложени вярно, съгласно 

техния първи ОРИГИНАЛ.” След това са изброени главните актьори във всички пиеси 

от изданието. Първите три имена са: Уилям Шекспир, Ричард Бърбидж и Джон 

Хемингс, а Хенри Кондъл е на осма позиция. Двамата „съратници” на Шекспир са били 

наясно не само с авторовото намерение, но и с възприятието на публиката, когато 

пиесите са били представени на сцена. Разбира се, би могло да се твърди, че Шекспир 

не е обозначил късните си комедии като „трагикомедии”, защото такова жанрово 

определение не е било познато към момента.  

                                                 
11

 Shakespeare (1623): с. xiii – https://www.wdl.org/en/item/11290/view/1/11/  

https://www.wdl.org/en/item/11290/view/1/11/


7 

 

Това не е вярно, тъй като още в Античността Плавт обозначава своята пиеса 

„Амфитрион” като tragicomoedia. Този жанр присъства и в италианския Ренесанс, 

например пиесата „Верният пастир” от Батиста Гуарини, издадена във Венеция през 

1590 г. Аникст твърди, че тази творба не е комедия, защото не завършва радостно, но 

не е и трагедия, защото героите не загиват.
12

 Дори и да е съмнително дали тази 

пасторална трагикомедия изобщо е попадала пред очите на Шекспир в оригинал
13

, то 

той със сигурност е знаел за основополагащия труд на сър Филип Сидни „Защита на 

поезията”, публикувана през 1595 в Лондон. 

                                                                

 „Верният пастир” (1590 г.)
14

                                        „Защита на поезията” (1595 г.)
15

 

Приложен е и цитат от самия Сидни по отношение смесването на жанровете. 
16

 

Трагикомедията е добре познат жанр в ренесансова Англия, което се доказва от стр. 234 

от Второто Фолио (1679 г.) на съчиненията на Франсис Бомонт и Джон Флетчър: 

 

Заглавна страница на „Лудият любовник – траги-комедия” от Джон Флетчър
17

. 

                                                 
12

 Аникст(1980): с. 332. 
13

 Тъй като едва през 1647 г. е преведена на английски език от сър Ричард Фаншоу. 
14

 <http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/GUARINI-Battista-Il-Pastor-fido-1590>  
15

 <http://www.alamy.com/stock-photo-sir-philip-sidney-apologie-for-poetrie-a-treatise-defending-poetry-

83362995.html>  
16

 Sidney (2002): с. 97. 

http://www.fondation-italienne-barbier-mueller.org/GUARINI-Battista-Il-Pastor-fido-1590
http://www.alamy.com/stock-photo-sir-philip-sidney-apologie-for-poetrie-a-treatise-defending-poetry-83362995.html
http://www.alamy.com/stock-photo-sir-philip-sidney-apologie-for-poetrie-a-treatise-defending-poetry-83362995.html
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Не е известно кога е било първото представление на „Лудият любовник”, но има 

писмено сведение от лейди Ан Клифърд
18

, че е гледала тази пиеса в двореца Уайтхол на 

05.01.1617 г. Отново сред имената на главните актьори са Ричард Бърбидж (на първо 

място) и Хенри Кондъл (на четвърто). Очевидно е, че шест години по-късно – при 

издаването на Първото Фолио през 1623 г. – поне единият от съставителите му 

(Кондъл) е бил добре запознат с жанра „трагикомедия” и би могъл да класифицира като 

такива и Шекспировите комедии, писани след 1601 г. Следвайки принципа на 

„Бръснача на Окъм”
19

, най-логичното заключение е, че двамата „съратници” на 

Шекспир са запазили жанровия ключ, определен от Автора и са публикували всички 

негови пиеси „съгласно техния първи ОРИГИНАЛ”. 

Следователно, в дисертацията терминът „комедия” се отнася за онези 14 пиеси, 

определени като такива в Първото Фолио, а именно (съгласно подредбата им в това 

издание): „Бурята”, „Двамата веронци”, „Веселите уиндзорки”, „Мяра за мяра”, 

„Комедия от грешки”, „Много шум за нищо”, „Напразни усилия на любовта”, „Сън в 

лятна нощ”, „Венецианският търговец”, „Както ви харесва”, „Укротяване на 

опърничавата”, „Добрият край оправя всичко”, „Дванайсета нощ”, „Зимна 

приказка”. 

Предмет на изследването 

В сравнение с трагедиите, изследванията върху комедиите на Шекспир у нас – а 

и в световен мащаб – не са толкова многобройни, докато самите пиеси са претърпели 

огромен брой сценични интерпретации. Комедията често е възприемана като „лек” 

жанр, създаден единствено за забава, при това – не само у нас. Поради това някои от 

пиесите му, написани в третия и особено в четвъртия период на творческия му път 

(след 1600-1601 г.), са жанрово определяни като „проблемни пиеси”, „песимистични 

комедии”, „мрачни комедии”, „трагикомедии” или „романси”. При сценичните им 

реализации рядко се отчита, че песимистични, драматични, дори трагични мотиви 

присъстват и в „чистите” комедии, писани в ранните два периода на творчеството му 

(1590-1600 г.). Дисертационният труд цели да изясни както не само драматургични 

основания, но и действено-аналитични подходи към интерпретативен ключ, който 

отчита песимистичните мотиви в Шекспировите комедии. 

                                                                                                                                                         
17

 http://sites.coloradocollege.edu/ccspecialcollections/files/2015/04/beaumont-fletcher-mad.jpg  
18

 Williamson (1922): с. 105 
19

  Принцип, въведен от схоласта-философ Уилям от Окам (1285-1347/49). Принципът дава предимство 

на простотата: при две конкуриращи се теории, трябва да се предпочете по-простото обяснение на 

даден обект или явление: <https://www.britannica.com/topic/Occams-razor> 

http://sites.coloradocollege.edu/ccspecialcollections/files/2015/04/beaumont-fletcher-mad.jpg
https://www.britannica.com/topic/Occams-razor
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Цел на изследването 

Чрез комбиниране на различни аналитични техники да предложи допълнение 

към метода на действения анализ на Шекспировите комедии. По този начин 

изследването има за цел да не само постигне разбиране за жанровите особености на 

Шекспировите комедии, но и да даде ориентири за по-дълбоко проникване в 

драматизма им при техни бъдещи сценични интерпретации. 

Задачи на изследването 

Дисертацията предлага действен анализ на Шекспировите комедии и 

интерпретативен ключ към тях през призмата на повтарящи се мотиви и „ненаписаното 

Шесто действие”. Съставят се хипотези за развитие на персонажите и 

взаимоотношенията им след финала на драматургичния текст. По този начин ще бъдат 

предложени основи към интерпретация на всяка една от тях. 

Обръща се внимание на многообразието от жанрови изразни средства, 

съдържащи се в комедиите, определени като такива от Първото фолио (1623 г.), което 

да даде възможност за по-богата палитра на сценичния изказ при бъдещи техни 

постановки. 

Хипотези 

Финалите на шекспировите комедии в повечето случаи са изкуствени или сякаш 

насилствено наложени, като така прекъсват логичния ход на взаимоотношенията между 

героите им до момент на щастие. Разглеждайки пиесите от гледна точка на 

повтаряемостта на мотиви и взаимоотношения и на хипотетичното бъдещо развитие на 

сюжета, предполагаме, че всяка една от тях в перспектива води ако не до трагично, то 

поне до драматично развитие и/или завършек. По този начин по-ясно ще се откроят и 

тези мотиви във фабулите на самите пиеси, които подсказват такова бъдещо развитие. 

 

ГЛАВА 1: ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ 

1.1. Основни характеристики на английския Ренесанс. Театърът в Англия до 

Уилям Шекспир 

Историкът Хендрик ван Лун твърди, че Средните векове са приключили тогава, 

когато папата станал хуманист, а Ватиканът – най-богатият музей на римско и гръцко 

антично изкуство
20

.  

                                                 
20

 Van Loon (1921): c. 218 
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Отличават се две исторически събития с огромна важност за модерното развитие 

на европейската цивилизация, започнало през епохата на Ренесанса: 

- Около 1439 г. Йоханес Гутенберг открива печатната преса, което отваря път към 

серийното производство на книги. Това изобретение демократизира и масовизира 

Познанието, което до момента е било запазено само за ограничен кръг от 

„посветени”. По този начин Църквата постепенно губи монопола си върху 

разпространението на знания, съответно – и върху теоцентричния идеологически 

модел, наложен от самата нея. 

- На 31.10.1517 г. немският богослов Мартин Лутер окачва в двора на църквата във 

Витенберг своя текст „95 тезиса или диспут относно силата и ефективността 

на индулгенциите”. Този акт, както и отказът на Лутер да се откаже от Тезисите 

(по настояване на Папата!) през 1520 г. дава началото на Реформацията. 

Двете събития – заедно и поотделно – нанасят решителни удари по 

няколковековното неоспоримо могъщество и хегемония на Римокатолическата църква 

и водят до постепенната секуларизация на обществото, докато местните монарси, 

подклаждайки национализма, се стремят към абсолютна власт, довело до утвърждаване 

на националните държави едва през XIX век. Разбира се, християнска Европа се 

променя постепенно и през Средновековието, но масовото разпространение на знания и 

директното противопоставяне на Папата са събития от качествено различно естество. 

Резултатите са ясно различими в последвалото развитие на Европа – авторитетът на 

Църквата постепенно намалява – за сметка на нарастващия авторитет на Науката, която 

е „етично неутрална, защото дава на хората убеденост, че биха могли да творят 

чудеса, но не им посочва точно какви”
21

. Като следствие от това, културата на 

модерните времена е все повече светска и все по-малко религиозна. 

Развитието на културните процеси не е хомогенно на целия континент. Най-

общо казано: Северна Европа прегръща протестантската идея за лична отговорност 

пред Бога, докато южната част от континента остава вярна на католическия ред, при 

който божествената воля се налага чрез нейни земни наместници под една или друга 

форма – духовна или светска (но с божествено предопределение и благословение).  

До епохата на Ренесанса Англия е периферна европейска държава, а в някои 

отношения – и провинциална. Специфичните черти на английската култура до голяма 

степен са обусловени от разнообразния етнически състав на населението на 

Британските острови – келтски и германски племена, както и романизирани викинги 

                                                 
21

 Ръсел (1994-96), т. 3.: с. 11. 
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(нормани). Това обуславя и нестихващите в продължение на векове междуособици 

между феодалите и централното управление.  

Едно важно събитие в историята на цивилизацията предопределя бъдещата 

водеща роля на Англия, но то предхожда Ренесанса в тази страна с около 300 години. 

Магна харта или Великата харта на свободите (лат. Magna Carta Libertatum) е акт, 

подписан от английския крал Джон Безземни на 15 юни 1215 г. С него се гарантират и 

защитават свободите, правата и интересите на феодалната аристокрация, но и на 

гражданите от действията на представителите на властта (от всякакво ниво)
22

. Това е 

първият документ в средновековната история, който ограничава кралската власт и е 

предвестник на демократичното конституционно право. Той дълго време или не е бил 

прилаган, или пък е бил спазван частично, но въпреки това се превръща в основа на 

обществените взаимоотношения, когато гражданското съсловие набира икономическа 

мощ през Ренесанса. Този демократичен модел, както и богатството на различни етноси 

създават условията за особената амалгама на английската ренесансова култура.  

Основите на английския Ренесанс са положени от династията на Тюдорите. През 

1485 г. Хенри VII поставя началото на нейното управление, като по този начин слага 

край на кръвопролитията между родовете Ланкастър и Йорк, т. нар. Война на Розите.
23

 

Близкото обкръжение на краля било от образовани граждани. Хенри VII се стремял да 

подобри връзките с континентална Европа освен чрез династически бракове и чрез 

обмен на учени и творци. Съвсем естествено, английските хуманисти следват пътя на 

италианските си предшественици, но и на своите съвременници (Еразъм, Монтен и др.). 

През 16 век има три важни фактора, които предопределят отдалечаването от 

италианския модел и специфичния самостоятелен път на английския Ренесанс: 

- Прекъсването от Хенри VIII на връзките с Папата през 1531 г. и създаването на 

Англиканската църква, чийто водач е държавният глава. „Парламентът счел за 

нужно през 1543 г. да приеме закон, забраняващ „тълкуванията на Св. Писание… 

различни от учението, което е било или предстои да бъде огласено от Негово 

величество краля”.”
24

 По този начин кралят налага абсолютизма, който обаче е 

балансиран от вече съществуващата от 300 години Магна харта.  

- Съперничеството с Испания за господство над моретата и победата над Великата 

армада през юли-август 1588 г. След този момент Англия престава да бъде 

регионална сила и поема пътя към световна хегемония. 

                                                 
22

 Магна харта (1215): с. 18 и сл. 
23

 Уикъм (2002): с. 112. 
24

 Пак там: с. 113. 
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- Постепенното превръщане на църковните училища в светски (Grammar schools), 

финансирани от благородници, общини и дори от професионални гилдии. 

Първоначално в тях се изучават латински, древногръцки и математика, като 

постепенно към тях се добавят английски и други европейски езици, история, 

география, а някъде и други дисциплини (напр. астрономия). Тези училища създават 

либерален образователен модел, водещ до масово ограмотяване, а оттам – и до 

достъп на всички съсловия до университетите. 

  Как всичко изброено се отразява на развитието на театъра в Англия? 

Масовото образование по латински и древногръцки поддържа живи традициите 

на Античността, но и създава достатъчно образована публика, която умее да разпознава 

термини, поговорки и сентенции от древността в диалога на тогавашната драматургия. 

 Прекъсването на политическите връзки с Рим и съперничеството с католическа 

Испания обръщат авторите към традициите на средновековните жанрове – най-вече 

фарс и моралите, но и развиват историческата драма, която успешно замества 

драматизираните жития на светци. Георгий Бояджиев обръща внимание, че борбата с 

римския престол довежда до това, че най-популярни театрални жанрове  в Англия са не 

мистериите, а фарсовете и моралитетата, които постепенно се разрастват до обема на 

мистерия.
25

 Исторически факт е, че през 1548 г. Хенри VIII забранява празника Corpus 

Christi (Тялото Христово) и повечето обществени празници, посветени на светци.  

„Това на практика премахнало главната причина за съществуването на всички 

местни театрални прояви, свързани с религиозните празници. /…/ Вакуумът, който се 

образувал след внезапното изчезване на многовековните театрални празненства, 

можел да бъде запълнен единствено от професионални актьори с алтернативен 

репертоар от пиеси – лесни за поставяне, за да могат да бъдат показвани на 

турнета.”
26

 

Важна особеност на английския ренесансов театър е, че трупите са акционерни 

дружества, устроени на принципа на еснафа. Възнагражденията на артистите пряко са 

зависели от приходите от представленията. Всяка трупа е играела около 40 пиеси 

годишно, а половината от тях – нови! Обикновено главният акционер е играел 

централната роля, останалите акционери – главните роли, калфите – поддържащите, а 

чираците (момчета) – женските роли. Поради това трупите са воювали да привлекат на 

своя страна добрите майстори на сценичния разказ, за да си осигурят по-добър приход. 

                                                 
25

 Бояджиев (1976): с. 293. 
26

 Уикъм (2002): с. 115. 
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Освен това, актьорите-акционери са се преборили да се запази моделът на сценично 

устройство без декори, за да улеснят пътуванията си извън Лондон. 

Първоначално повечето театрални сцени са дървени площадки във вътрешния 

двор на странноприемница. По-късно, през втората половина на XVI век, когато 

започват да се строят специални театрални сгради, те следват същия модел. Първата 

такава сграда – „Театърът” е построена от Джеймс Бърбидж
27

 и отваря врати през 1576 

г.
28

 В двора/партера, пред и около сцената, има правостоящи зрители (платили вход от 

1 пени), а отстрани и срещу сцената, в галериите, има редове с пейки, като седящото 

място струва двойно, а възглавничката към него – тройно. Галериите над сцената също 

са част от игралното пространство – те служат например за балкона на Жулиета, 

стражната площадка в двореца Елсинор и т.н.  

Важно е да се отбележи, че в елизабетинска Англия представленията не са само 

театър; те са (в различни случаи и по различен начин) освен това и: вестник, концерт, 

политически митинг, особен вид състезание (вътре в трупите и между трупите) и какво 

ли още не... Иначе казано, елизабетинският театър е предлагал повечето от познатите 

форми на социално общуване и забавление. Един вид, ренесансова „мултимедия”. 

Която, между другото, понякога е предлагала и възможности за реклама и продуктово 

позициониране, ако се съди по репликата на Първия гробар в „Хамлет”: 

  „Сега бягай до Йохен, и ми донеси половница пиво.”
29

 

Според проф. Марко Минков най-вероятно Йохан е бил съдържателя на 

кръчмата в съседство с театър „Глобус“
30

. Веднага става ясно колко разнородна е била 

публиката – занаятчии и работници (правостоящи в партера) и седнали в галериите 

аристократи и богати граждани. 

Пиесите са били писани, за да бъдат играни пред публика, а не за да бъдат 

четени години след това. Поради това драматурзите съумяват да създадат особена 

драматургична форма, комуникативна с най-широк кръг зрители, а те никак не са били 

малко, ако съдим по откритите счетоводни отчети на театър „Глобус”. Елизабетинците 

са ни завещали една от най-живите форми на това изкуство, именно защото са се 

стремили да общуват с всички свои зрители. Според Ян Кот Елизабетинският театър 

представял света: „един прекрасен свят – жесток и драматичен, който внезапно 

разкрил цялата човешка мощ и цялата му безпомощност; свят, в който природата и 

                                                 
27

 Баща на вече споменатия Ричард Бърбидж. 
28

 Уикъм (2002): с. 116-117. 
29

 „Хамлет”, V, 1 – В: Шекспир (1973), с. 537. 
30

 Шекспир (1973): с. 746. 
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историята, кралската власт и моралът за пръв път са оголени от каквато и да било 

теологична подкрепа и свещеност.”
31

 

Абсолютната кралска власт налага цензура на всички публични прояви и 

постепенно превръща театъра в мощно пропагандно средство. Не е случайно, че още 

Хенри VIII създава длъжността Кралски церемониалмайстор, но през 1572 г. Елизабет I 

го натоварва да упражнява цензура върху театъра
32

 – човекът на този пост давал 

разрешенията пиесите да бъдат печатани или играни пред публика, като от него 

зависели и лицензите на трупите. Така кралската власт осъществявала не само 

покровителство над театралите, но и силен контрол над репертоара им. 

Авторите е трябвало да се съобразяват с твърде много условия, наложени както 

от властта, така и от нарастващата роля на пазара (в общия смисъл на думата). Поради 

това те са били в някаква степен принудени да създават своите изящни словесни 

излияния за смисъла на Битието и човешката природа, избягвайки риска да тълкуват 

Светото писание. Без да се изброява цялата плеяда от талантливи поети и драматурзи от 

това време, накратко се споменават няколко имена, които оказват силно влияние на 

театралното изкуство в бъдещото му развитие. Конкретните им достижения, защитени 

чрез цитати, са продължени и доразвити в творчеството на Шекспир. 

Джон Лили (1553/1554 – 1606). Неговото влияние е значимо не само върху 

Шекспир, но и върху всички негови съвременници, при това не толкова с пиесите, а 

най-вече с романа „Евфус или Анатомия на остроумието” и продължението му 

„Евфус и неговата Англия”. Както личи от заглавието на първия роман, чрез своя герой 

Лили въвежда особен изказ („Евфуистичен стил” или „Евфуизъм”), който съчетава 

художествената образност с реториката. Богатият, понякога дори изкуствено натруфен 

език се превръща в мода, която Шекспир довежда до съвършенство в пиесите си, ясно 

различимо най-вече в „Напразни усилия на любовта”, „Ромео и Жулиета” и др. 

Томас Кид (1558 – 1594) е „първият английски драматург, който пише 

драматично.”
33

  Кид създава трагедията на отмъщението, като по този начин 

продължава както Есхиловата концепция за възмездието (като условие за постигане на 

равновесие), така и наситеността на сценичния разказ с ужаси, наследена от Сенека. 

Кристофър Марлоу (1564 – 1593) е „най-оригиналният сред всички английски 

драматурзи”
34

. В своите трагедии той въвежда титаничния герой, притежаващ харизма 

                                                 
31

 Кот (1986/6): с. 106. 
32

 Уикъм (2002): с.117. 
33

 Ward & Trent, et al. (2000): vol.V. The Drama to 1642, Part One. Ch.VII. Marlowe and Kyd. § 20. Criticism 

of Kyd’s work and comparison with Marlowe; Kyd’s place in English Drama. 
34

 Минков (1992): с. 45. 
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отвъд Добро и Зло. Неговите трагични персонажи са хора, на които нищо човешко не е 

чуждо. Те се изправят срещу съществуващия ред, но (за разлика от древногръцките си 

предшественици) не са водени от идеали, а по-скоро от собствените си човешки страсти 

и податливост на изкушения. „Талантът на Марлоу за тайната на величието е 

истинското богатство и дарование на Елизабетинската драма”.
35

  

Бен Джонсън (1572 – 1637) стъпва на традициите на римската комедия и 

нейните наследници – учената комедия и Commedia dell’arte – и създава „комедията на 

хуморите” (или на темпераментите). Героите му не търпят развитие, а представляват 

особена схематична конструкция, изградена върху една основна черта на характера. 

Разбира се, при Джонсън е ясно различимо и влиянието на средновековните фарс и 

моралите, особено в зрялото му творчество, когато той еволюира до сатиричния жанр. 

Антъни Бърджис е дал едно от най-ясните описания на плодотворната среда, 

подготвила появата на гения на Шекспир: 

„Някога Англия се намирала на самия край на света. Сега, когато Америка била 

вече открита и даже колонизирана, тя се намерила в центъра му. Островитяните 

добили чувство за порасналото си значение, открили своята нова сила и /…/ 

почувствали силно желание да създадат литература, която да не отстъпва по нищо 

на тогавашната италианска и даже на древноримската литература. /…/ Времената 

били благоприятни за раждането на велик английски поет.”
36

 

За УИЛЯМ ШЕКСПИР са написани огромен брой съчинения, тъй като той е 

най-значителния драматург не само на Ренесанса, но и – според Бен Джонсън – „Той не 

принадлежеше на една епоха, а на всички времена!”
37

. От своя страна Кенет Кларк 

заявява, че един от първите доводи, с които може да докаже правото на съществуване 

на една цивилизация е, че тя може да роди „гений от величината на Шекспир”.
38

 

Шекспир преработва натрупания до този момент опит в поезията и 

драматургията от древността до своите съвременници (теоретичен и практически, 

художествен и философски) и създава шедьоври във всички жанрове, в които е творил. 

Освен това, успехът му е забележителен не само в творчески, но и в комерсиален 

аспект, щом успява да се замогне от таланта и труда си и да доживее спокойни старини 

в родния си Стратфорд на Ейвън.  

                                                 
35

 Ward & Trent, et al. (2000): vol.V. The Drama to 1642, Part One. Ch.VII. Marlowe and Kyd. § 

11. Characteristics of his style. 
36

 Бърджис (1983): с. 21. 
37

 Johnson, Ben. To the Memory of My Beloved the Author, Mr. William Shakespeare. В: Първо фолио, стр. vii: 

„He was not of an age but for all time!” 
38

 Кларк (1977): с.190. 
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1.2. Комедиите на Шекспир в контекста на драматургичното и 

поетическото му творчество. Периодизация 

Колкото и да е условна хронологията на Шекспировото творчество в световната 

шекспирология, отклоненията между версиите на различните изследователи не 

довеждат до ново разбиране за самите произведения. В дисертацията се приема 

разделението на четири периода, предложено от руския изследовател Александър 

Аникст
39

. Той доразработва основополагащата хронология, съставена от сър Едмънд К. 

Чеймбърс
40

. По-съвременните версии на Харолд Блум
41

 и Майкъл Добсън/Стенли 

Уелс
42

 са почти идентични. В Приложение 1 към дисертационния труд могат да бъдат 

сравнени различните варианти на датировка на Шекспировите комедии. Във всеки 

случай, различията (с незначителни изключения) не нарушават последователността и 

съдържанието на четирите периода, предложени от Аникст: 

1. 1590-1594 

2. 1594-1600 

3. 1600-1608 

4. 1609-1613 

Разгледани са произведенията в четирите периода, като хронологично се 

проследява как Шекспир развива уменията и посланията си. 

Развитието на Шекспировата комедия ясно указва жанровото развитие на 

цялото му творчество – задълбочават се нотките на песимизъм, играта в 

Световния театър (Theatrum mundi) става все по-сложна, а развръзката – все по-

подчертано подвластна на отчаянието и примирението. 

Впрочем, същото внушение носят и Сонетите – основната им тема е 

„всепоглъщащото време”
43

, което постепенно разрушава всичко – вкл. и красотата, и 

любовта. Спасението се крие в потомството – наследниците, които не само ще 

приличат на нас, но и ще продължат делата ни и така ще съхранят и нас самите. В това 

е утехата на „чудноватата пъстра драма”
44

, описана в известния монолог на Жак в 

„Както ви харесва”. 

                                                 
39

 Аникст (1980): с. 496-497 
40

 Chambers (1930), v.I: с. 270-271. 
41

 Bloom (1998): с. xiii-xv 
42

 Dobson (2001): с. 533. 
43

 Шекспир (1970): с. 327. 
44

 Шекспир (1971): с. 420. 
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1.3. Основни възгледи и дебати, довели до световната слава на Шекспир 

Издаването на Първото Фолио през 1623 г. е значим исторически факт, който 

ясно указва, че още приживе (а и скоро след смъртта му) Шекспир е смятан за велик 

творец в родната си Англия.  

Как славата на този – до момента – локален автор успява да „преплува” 

Английския канал (Ла Манш) и Бардът става популярен в континентална Европа, а 

оттам – и в целия свят? Световната слава на Шекспир започва през Просвещението – 

най-вече чрез „застъпничеството” на няколко велики личности във Франция и 

Германия – Франсоа-Мари Аруе - Волтер,  Готхолд Ефраим Лесинг, Йохан Готфрид 

фон Хердер, Йохан Волфганг фон Гьоте. Този процес продължава и през епохата на 

Романтизма, най-вече чрез Виктор Юго.  

Гьоте е един от най-авторитетните европейски интелектуалци, оставил 

отпечатък върху целия 19 в., а Юго е един от най-ярките представители на Романтизма. 

Като прибавим към тяхното влияние и това на английските представители на епохата, 

не е случайно, че Шекспир се превръща в модел за подражание при създаването на 

национална драматургия и у други народи. Споменават се Александър Пушкин в Русия 

и Юлиуш Словацки в Полша, а и драмата „Иванку, убиецът на Асеня I” от Васил 

Друмев, която в голяма степен ползва мотиви от „Макбет” (убиецът на краля/царя и 

терзанията му преди и след убийството), както и от „Ричард III” (изобретателният 

злодей Исак, който оплита целия двор в интригите си, но накрая не успява). 

Лев Толстой е най-яркият критик на Шекспир. В критическия си очерк „За 

Шекспир и драмата” (1903 г.)
45

 руският литературен титан безмилостно громи 

английския Бард, защитавайки следната теза: „Шекспир не може да бъде признаван не 

само за велик и гениален, но дори и за най-посредствен съчинител.”
46

 Яростната 

критика на Толстой не само не отнема от славата на Шекспир, а дори я подпомага. 

Руският титан оспорва английския гений от гледна точна на своето дълбоко религиозно 

чувство, без да отчита, че е настъпило ново време. Впрочем, по това Толстой се родее с 

Волтер, освен че и двамата са искали да оспорят първенството на най-великия 

драматург, за да заздравят собствения си литературен пиедестал. Все пак, и гениите са 

хора…  

Ян Кот и Питър Брук 

Ян Кот (1914 – 2001) има огромна роля за съвременното възприятие на Шекспир 

след издаването на книгата му „Шекспир – наш съвременник” (1964 г.). Тя се превръща 

                                                 
45

 Толстой (1994): с. 183-236. 
46

 Пак там: с.186. 



18 

 

в настолно четиво и своеобразно упътване за модерна рецепция на тези инак добре 

познати пиеси. Кот разглежда историческите драми като разкриване на „великия 

механизъм” на Властта, като прави аналогии с тоталитарния комунистически режим, 

от който е избягал от Полша в САЩ. Във великите трагедии Кот вижда предвестници 

на театъра на абсурда, като най-ясно това личи в главата „Крал Лир – иначе казано 

„Краят на играта”. Една от големите заслуги на Кот е и свързването на Сонетите с 

„Бурята” като пролог и епилог на единно лично (и автобиографично) послание
47

 – 

основната им тема е „Ненаситното време, подобно на гигантски челюсти, стриващи 

между зъбите си и човешките дела, и самия човек.”
48

 

Основно послание на Ян Кот е, че Шекспир е толкова безсмъртен, тъй като 

темите са вечни и така умее да бъде съвременник на всяка една епоха, т.е. човечеството 

в различни времена открива неговите пиеси като релевантни за своето време. Геният му 

се състои в това, че е дал „/…/ лично, интимно осъзнаване на страстите, а 

жестокостта не е вече само физическа. Шекспир е открил духовния ад. И рай. Но е 

останал на земята.”
49

 

 Друго важно откритие на полския изследовател е принципа на аналогиите: 

„Драмите на Шекспир са построени не на принципа на единство на действието, а на 

принципа на аналогиите: интригата се повтаря два, три или четири пъти с една и 

съща основна тема; като система от изпъкнали и вдлъбнати огледала, отразяващи, 

увеличаващи, а понякога и пародиращи една и съща ситуация.”
50

 

Питър Брук (род. 1925) също отбелязва единството на цялата Шекспирова 

драматургия: „Ако се вземат тези тридесет и седем пиеси с всичките им радарни 

линии от различни гледни точки на различните герои, ще се получи поле с невероятна 

плътност и сложност. /…/ И ако сме много смели и не мислим в строги термини, като 

„Той е автор, пише пиеси, пиесите имат сцени” и т.н., а мислим много по-широко и 

кажем: „Този творец е създал огромна прежда от взаимосвързани думи” и мислим за 

верига от няколко стотици хиляди думи, разгръщаща се в определена 

последователност, всичко това представлява една необикновена тъкан, мисля, че 

тогава започваме да виждаме същността. ”
51

 

                                                 
47

 Кот (1986/5): с. 97. 
48

 Пак там. 
49

 Кот (1986/6): с. 134. 
50

 Пак там: с. 109. 
51

 Brook (1987): с. 76. 
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Брук твърди, че Шекспир е най-великият драматург, защото се различава от 

останалите не само по качество, а по вид
52

. Той смята, че „творчеството” винаги 

представя субективна гледна точка и е по същество интерпретация, докато 

шекспировите пиеси предполагат неограничен брой интерпретации и така те носят 

характеристиките на действителността
53

. Това, разбира се, е отразено в идеите на Ян 

Кот, чието лично познанство с Питър Брук довежда до своеобразна симбиоза – единият 

практически осъществява основите за съвременна театрална перцепция на Шекспир, 

докато другият ги осмисля теоретично. 

През 1989 г. двамата вземат участие в семинара на тема „Шекспир все още ли е 

наш съвременник?”, организиран в Театър „Янг Вик” от Джон Елсъм, президент на 

Международната асоциация на театралните критици. В тази дискусия критици, учени и 

режисьори от целия свят се опитват да отговорят на въпроса от заглавието на семинара. 

Не може да се каже, че намират категоричен отговор на въпроса, но все пак 

разгорещеният дебат, интересът към него и отзвукът му в цял свят категорично дава 

нови насоки на мисълта.  

В края на ХХ и началото на ХХI век обсъждането на личността и творчеството 

на Шекспир не стихват. Можем да се гордеем, че България също има своя принос в 

световната шекспирология чрез проф. Марко Минков и проф. Александър Шурбанов. А 

проведената на 08.05.2014 г. в НАТФИЗ  Юбилейна научна конференция „Шекспир в 

България днес: 450 години от рождението на Шекспир” и публикуването на докладите 

в отделна книга
54

 предложи актуални и интересни открития на български 

изследователи и творци. 

 

ГЛАВА 2: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ 

Изследването е насочено към откриването на опорни точки към сценичната 

интерпретация на Шекспировите комедии. Самото дефиниране на термина 

„интерпретация” е доста сложен и нееднозначен естетически въпрос. Ще споменем 

само определението на Стивън Майо като „приемлив и приблизителен превод”
55

. 

Подобно мнение има и Мартин Кобин, който твърди, че  „/.../ режисьорът е длъжен да 

преведе творчески текста от езика на едно изкуство на езика на друго”
56

. 

                                                 
52

 Brook (1987): с. 75. 
53

 Пак там: с. 76. 
54

 Николова (2014): 
55

 Майо (1992): кн.1-2 
56

 Кобин (1985): с. 135 
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В тази глава ще изложим своеобразния речник за „приемливи” преводи на 

Шекспировите комедии. Преди това ще трябва да маркираме техните основни 

характеристики. 

2.1. Особености на Шекспировата комедия 

Исторически погледнато, комедийният жанр има два основни клона: 

Сатиричен, който осмива човешките недостатъци – алчност, похот, глупост и 

т.н. Това е първият тип, от който имаме оцелели писмени образци, най-вече комедиите 

на Аристофан (V-IV в.пр.н.е.). Негови наследници са средновековните фарс и 

моралите, италианската Commedia dell’Arte, „комедията на хуморите” на Бен Джонсън 

и др. За този вид Аристотел твърди, че „комедията е подражание на по-лоши хора, но 

не в цялата им порочност /…/ – нещо грозно и разкривено, но без болезнено 

въздействие.”
57

   

Романтичен – чиято основна тема е Любовта, а основният проблем, който 

трябва да се разреши е „дали в края на пиесата/спектакъла младите ще се вземат”. Този 

нов тип, т.нар. „Новоатическата комедия”, се появява през епохата на Елинизма (IV-III 

в.пр.н.е.). Неин единствен представител с почти изцяло запазен текст е „Мъчният 

човек” на Менандър. За останалите пиеси от периода съдим най-вече по преработките 

на древноримските комедиографи Плавт и Теренций, които следват този модел, а оттам 

той се превръща в образец на ренесансовата комедия.  

Вторият вид е в основата на интереса, тъй като Шекспир изгражда своите 

комедии по неговия модел.  

Основни компоненти на романтичната комедия през Античността и Ренесанса са:  

- група на „Влюбените” – една или повече хетеросексуални двойки (най-често 

любовта е от пръв поглед);  

- група на „Пречещите” (бащи, родители, възрастни, съперници), поставящи 

препятствия пред любовта; 

- група на „Помагачите” (слуги, пажове, дойки, приятели, „паразити” и др.);  

- преобличания/маскирания, понякога водещи до привидна смяна на пола;  

- припознаване чрез предмет (пръстен, медальон, писмо) на изгубен близък (любим, 

родител, дете) и по този начин преодоляване на съществуващи ограничения;  

- дългоочаквана (и търсена) среща и събиране на разделени близки хора – съпрузи и 

съпруги, родители и деца, братя и/или сестри, влюбени двойки, приятели;  

- тържествуваща любов на младите, за сметка на плановете на старите; 
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- наказание за подбудителите на конфликти и неразбирателства – лъжци, измамници, 

интриганти, прелюбодейци, крадци. (В комедиите няма убийци, дори и в редките 

случаи, в които присъства Смъртта);  

- щастлив завършек и Женитба на Влюбените (осъществена, предстояща или 

отложена); 

- Помирение на страните в конфликта. 

Разгледани са и някои нововъведения на Шекспир: 

- социалните ограничения са премахнати.  

- различия в трактовката на комедийните образи. При авторите преди Шекспир те са 

по-скоро схематични – един герой изобразява определен социален типаж. Бардът 

прави революция не само в театъра, но и въобще в цивилизацията – стремежът към 

опознаване на човека преди всичко като индивид, а не като социалната функция, 

която изпълнява.  

- моралният императив не е предпоставен и, следователно, трактовката на героите е 

далеч от тенденциозността на нормативната драматургия. Дори т.нар. „злодеи” имат 

психологическа мотивировка.  

- „достатъчен финал”, в който героите не винаги получават онова, което искат, а по-

скоро това, което са заслужили или – което е възможно. При това, в хода на 

действието са останали някои неразрешени проблеми, с които последната сцена или 

не се занимава или не успява да постигне помирение. 

- напрежение и заплаха от разруха, която някакво чудодейно събитие успява да 

уталожи. Напрежението е доведено до границата на трагедията, но това събитие най-

неочаквано преобръща хода на действието и осигурява условията за помирение, 

тоест – за комедиен завършек. Това събитие (или герой) са наречени Deus ex 

machina
58

, за да се отличава от останалите (почти) чудодейни случки, които също 

водят към разрешаване на конфликта. Разликата е, че „богът от машината” 

разрешава неразрешимото – той се намесва, когато взаимоотношенията на 

персонажите не биха могли да стигнат до компромис и равновесие.  

Следват два ярки примера от Шекспирови комедии („Дванайсета нощ” и 

„Както ви харесва”). 
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Посочва се, че подобни примери има във всяка от Шекспировите комедии (по-

нататък в изложението са посочени), а тези неочаквани сюжетни ходове указват, че 

развръзките и финалите в повечето случаи са подчертано изкуствени, а някои от тях – 

сякаш насилствено наложени, прекъсвайки логичния ход на взаимоотношенията между 

героите им. Примери за това са и епилозите, в които някой от персонажите се обръща 

директно към публиката и произнася монолог или пее песен, която по някакъв начин 

свързва стремежите героите с желанието на актьорите за одобрение от публиката. По 

този начин епилогът създава меланхолично настроение от раздялата с публиката. 

Същевременно, тази метадраматична техника предизвиква и удоволствие от игровата 

ситуация, в която са поставени актьорите и зрителите.
59

 

Комедийната развръзка е плод на компромис от поне една от страните в 

конфликта и води до два резултата – ЖЕНИТБА и ПОМИРЕНИЕ, след което трябва 

да настъпят мир и спокойствие. В трагедиите няма помирение – едната от страните в 

конфликта търпи тежко поражение и е подчинена от другата, за да бъде постигнат мир.  

 „В древни времена съществували два възможни свършека. След преодоляване 

на всички препятствия, героят и героинята или се женели, или загивали. Дълбокият 

смисъл на всички разкази бил двояк: от една страна, продължението на живота, от 

друга – неизбежността на смъртта.”
60

 

Шекспир завършва комедиите си с женитбата на любовните двойки 

(осъществена, предстояща или отложена) и в повечето случаи не ни представя 

ежедневието на брачния им живот. На зрителите е оставена надеждата, че 

младоженците ще бъдат толкова щастливи, колкото и на сватбения си ден. 

„Всяко продължаване на една съкровено желана от принципа на удоволствие 

ситуация води до чувството за слабо задоволство; ние сме устроени така, че можем 

да се наслаждаваме интензивно само на контраста, а на състоянието и съвсем 

малко.”
61

 

За пример се ползва една от пиесите на Шекспир, в която действието 

продължава и след съкровено желаната женитба на Влюбените, а именно – „Ромео и 

Жулиета”, тъй като първата половина на трагедията се развива като „истинска” 

комедия
62

. Тази пиеса съдържа почти всички компоненти на жанра, изброени по-горе в 
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тази глава, включително помирението между Монтеки и Капулети на финала. Липсват 

само припознаването чрез предмет и събирането за съвместен живот на съпрузите. 

Изброяват се повтарящи се мотиви (подкрепени с конкретни реплики) в „Ромео 

и Жулиета”
63

 и в праобраза на римската и ренесансовата комедия – новоатическата 

„Мъчният човек”
 64

: Пролог, който представя мястото на действие, героите и 

проблемите, които трябва да се разрешат, както и молба за снизхождение от страна на 

публиката; Особености на Любовта; Решителност на Влюбения; Враждебност към 

Влюбения от страна на семейството на Влюбената; Красотата на Влюбената в очите на 

Влюбения; Опасности пред Любовта. 

Подобни и дори идентични на горните мотиви могат да бъдат открити във 

всички Шекспирови комедии и доста от останалите му пиеси. Защо обаче „Ромео и 

Жулиета” най-неочаквано (макар и заявено още в Пролога) се преобръща с главата 

надолу и се превръща в трагедия? Посочени са десет основни събития (свързани в 

логическа верига), които преобръщат жанра, четири от които са концентрирани в III 

действие, 1 сцена. При Шекспир централната сцена винаги е белязана от голям трус / 

рязък обрат във взаимоотношенията, който представлява „началото на края”. С други 

думи: това, което се случва в средата на пиесата, предопределя нейния завършек или по 

някакъв начин трасира пътя към разрешаване на конфликта.  

Посочени са примери от „Хамлет”, „Дванайсета нощ”, „Напразни усилия на 

любовта”, „Бурята”, „Двамата веронци”. 

„Твърде плачевна комедия за кръвопролитната смърт на Пирам и Тизба”
65

  има 

сюжет, доста подобен на веронската трагедия. Ефектът, който постига, също е подобен 

или по-точно казано: обратен – трагедия, възприета от зрителите ѝ като комедия, 

докато „Ромео и Жулиета” е комедия с трагичен завършек. Този край е предопределен 

от случката в средата на пиесата – три от изброените десет събития се случват в трето 

действие, първа сцена (III.1), а точният център в текста на пиесата е смъртта на 

Меркуцио.  

Макар още в Пролога да е заявил, че тази пиеса е трагедия, почти до самия 

финал Шекспир поддържа напрежението чрез илюзорното очакване, че е възможно 

сюжетът (въпреки всичко!) да се върне в комедийното русло, водещо до тържество на 

Любовта и щастлив финал. Но отново, както и в комедиите, чудодейни случки и 

събития осуетяват този ход на действието. В комедиите се случва точно обратното – 
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неочакваните случайности осуетяват трагичния (или поне силно драматичния) 

завършек. Схемата е същата, посоката на действие на Случайността създава разликата в 

жанра.  

И още един важен факт, който свързва веронската трагедия с комедиите. Преди 

Шекспир персонажите в романтичните комедии са обикновени хора, така поне е в 

образците от Античността. През Ренесанса, особено в Испания, се появяват и 

благородници, но кралски особи липсват, тъй като те са действащи лица в трагедиите. 

Обаче, в почти всички Шекспирови комедии въвлечени в любовна интрига са крале и 

князе с ранг на държавен глава или местен владетел, както и принцове/принцеси, тоест 

– наследници на престола. (Приложение 5) 

С този своеобразен експеримент – въвеждането на кралски особи като герои на 

любовната комедийна интрига – Шекспир прави решителна крачка към смесване на 

жанровете, характерно за творческия му почерк. Освен това, чрез тяхната женитба на 

финала, Бардът предлага не само продължение на рода, но и устойчивост на 

държавността. В този смисъл „Ромео и Жулиета” е „неуспешна” комедия, тъй като 

поради нещастно стечение на обстоятелствата младите влюбени умират, преди да 

създадат потомство, а двамата родственици на Княза – граф Парис и Меркуцио – също 

са мъртви. Следователно, не е ясно кой ще наследи престола на Верона. 

Лиса Хопкинс
66

 отбелязва, че женитбата е подходящ финал за комедията, тъй 

като този жанр се концентрира върху общността, за разлика от трагедията, която е 

посветена на индивида – трагичния герой умира самотен и изолиран от Бога, 

обществото или обкръжението си. Комедията се противопоставя на това разделение 

като показва хора, които се обвързват и предлага надежда за продължаване на живота 

(раждането на поколение е естествено следствие от хетеросексуалното съвкупление)
67

.  

Не е тайна, че Шекспир все по-умело ползва натрупан опит и съществуващи 

сюжетни матрици от преди него, като в началото на творческия си път започва с 

подражание. Когато за първи път посяга към „лекия” жанр, той създава „Комедия от 

грешки” (1592) като доразработва и усложнява сюжета на римската комедия 

„Менехми” от Плавт. Две години по-късно, с първата си трагедия – „Тит Андроник” 

(1594) – Бардът се опитва да повтори успеха на „Испанска трагедия” от Томас Кид – 

образец в жанра „трагедия на отмъщението”. След още една година, в „Ромео и 

Жулиета” (1595) Шекспир обединява двата жанра, привидно механично, но всъщност 

именно по този начин формира своеобразния си творчески почерк, който ще го 
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превърне в най-успешния драматург през следващите над 400 години. Всъщност, в тази 

пиеса новаторството на Барда се изразява най-вече в замяната на побоите с убийства и 

привнасянето на трагична развръзка върху комедийна канава.  

Освен това, не бива да забравяме, че в „Ромео и Жулиета” за първи път изобщо 

Любовта е тема на трагедия, без да е свързана пряко с проблема за Властта. По-късно 

Шекспир усъвършенства този експеримент в „Отело”, а в края на творческия си път 

създава един вид огледален образ и на двете. „Зимна приказка” е пиеса, чиято първа 

половина се развива като трагедия, а втората – като комедия. Тук Бардът предлага не 

само тържество на Любовта на Влюбените, но разрешава и централния проблем на 

„Отело” – ревността бива победена със силата на прошката. 

Разбира се, „Ромео и Жулиета” категорично е трагедия и изложените 

разсъждения  биха могли само отчасти да се приложат към Шекспировите комедии. Все 

пак, има и една несъмнена, „чиста” комедия, която представя не само какво се случва 

след женитбата на младите Влюбени, но и една двойка с дълготраен брак, в който 

съпрузите са в непримирим конфликт. Пиесата е „Сън в лятна нощ”, чиято последна 

сцена се случва след сватбата. Младоженските двойки гледат представление на пиесата 

„Твърде плачевна комедия за кръвопролитната смърт на Пирам и Тизба”. Тя  има 

сюжет, доста подобен на веронската трагедия. Ефектът, който постига, също е подобен 

или по-точно казано – обратен: трагедия, възприета от зрителите ѝ като комедия, 

докато „Ромео и Жулиета” е комедия с трагичен завършек. „Сън в лятна нощ” е 

написана в същата година (1595) и съпоставките между двете пиеси показват модела на 

Шекспировата драма – от надежда до крушение; от жизнеутвърждаващ хумор до 

всеобща разруха; от любов до смърт; от Ерос до Танатос. В комедиите на Шекспир 

тези две стихии са в постоянно противоборство, но на финала, независимо от цената на 

компромиса, тържествува Ерос. Във веронската трагедия до последната сцена се 

поддържа надеждата, че ще се случи същото. Танатос, обаче се оказва по-изобретателен 

и довежда нещата до кървава жътва, която чертае мрачно бъдеще за всички, макар да е 

постигнато не само помирение, но и възхвала на Любовта. 

Александър Аникст твърди, че още от средните векове е известно елементарното 

различие между трагедията и комедията, а именно че трагедията е пиеса, която 

завършва печално, а комедията – пиеса с весел и щастлив край.
68

 

Парадоксално е, че „Ромео и Жулиета” има особена форма на оптимистичен 

финал, тъй като Влюбените умират, но въпреки това Любовта тържествува над 
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омразата, докато при Шекспировите комедии развръзките съдържат голяма доза 

неестественост, което създава недоверие в трайността им и неоптимистично очакване 

за бъдещето. Предложените по-долу компоненти на метод за анализ дават отправните 

точки за намиране на такива песимистични мотиви. 

2.2. Георгий Товстоногов и методът на действения анализ 

Според Товстоногов поставянето на спектакъл или филм също е своеобразен 

превод от езика на литературата към езика на сцената или екрана.
69

 Руският режисьор е 

един от най-влиятелните тълкуватели на системата на Станиславски. Той е педагогът, 

който е направил решителна крачка за прилагане принципите на действения анализ в 

актьорския тренинг към творческия процес на режисьора. От натрупания си огромен 

театрален опит Товстоногов извежда като важен подстъп към анализа на пиесата е 

откриването на всички събития в сюжета.
70

 От метода на Товстоногов се използва 

изграждането на СЪБИТИЕН РЕД, подреждайки хронологията на основните събития 

в комедиите на Шекспир. Този подход е откритие на Станиславски, но Товстоногов го 

превръща в основен инструмент на режисьорското творчество. Под „основни събития” 

се имат предвид онези, без които историята не би се развила по начина, по който е вече 

написана. Тоест, ако се премахне дори само едно от тях, сюжетът би бил съвсем 

различен. Товстоногов обръща специално внимание на жанра на драматургичното 

произведение, налагайки една от най-често срещаните дефиниции, а именно „природа 

на чувствата”. Той настоява, че задачата  на режисьора е със средствата на 

театралното изкуство да постигне най-ясно и пълно изразяване на авторовия замисъл, 

да види живота с неговите очи, да намери гледната точка, избрана от самия автор при 

отразяването събитията от действителността.
71

  

Товстоногов обръща особено внимание на факта, че театърът и киното взаимно 

се обогатяват и през XX век зрителят мисли „кинематографически”, а монтажът и 

ракурсът вече не са монопол на киното. Всъщност още Шекспир е боравил свободно с 

пространството и времето. Товстоногов заявява, че и театърът, и киното се хранят от 

едни и същи литературни източници, а подборът на теми, сюжети, характери и идеи не 

са ограничени от спецификата на кое да е изкуство. Като следствие на това, макар да е 

различна условността им, „разстоянието между съвременната пиеса и съвременния 

сценарий постепенно се съкращава”.
72
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2.3. Сергей Айзенщайн и „органичната композиция” 
73

 

Айзенщайн е велик руски кинорежисьор, последовател на Станиславски и голям 

теоретик на киноизкуството. Според него „Органичност на произведението, както и 

усещане за органичност, получавано от произведението, трябва да възникнат в 

случая, когато законът за построяване на това произведение ще отговаря на 

законите за строежа на органичните явления в природата.”
 74

 

 Той твърди, че един от основните проблеми в творчеството е „проблемът за 

изображението и за отношението към изобразяваното”, а композицията е едно от 

най-действените средства изявяване на това отношение
75

. Айзенщайн се занимава с 

въпроса как това отношение може да се въплъти по чисто композиционен път, а именно 

– чрез начина, по който е представено изобразяваното. Сергей Михайлович формулира 

два вида органичност: Органичност от общ ред и от частен или изключителен ред. 

Вторият вид е от особен интерес за Айзенщайн. Чрез множество примери с 

произведения на изкуството, но най-вече чрез своя филм „Броненосецът Потьомкин”, 

той развива идеята си за прилагането на правилото на Златното сечение при 

изграждането на разказа. Режисьорът обръща внимание на строежа на творбата, 

търсейки формулите за изграждането ѝ. При това положение най-важни са 

пропорциите и до каква степен ритъмът в строежа на пропорциите съвпада с ритмите 

на закономерностите в природните явления.  Айзенщайн определя основния феномен, 

който отличава живата органична природа от другите явления и това е растежът. 

Чрез примери за фактически нарастващите обекти на природата (напр. слънчогледовите 

пити) той достига до заключението, че процесът на растежа протича по разгъваща се 

логаритмична спирала. Позовавайки се на търсенията в тази посока още от древността 

(Платон, Леонардо да Винчи, Дидро, Толстой, Бах), руският режисьор цитира  проф. 

Герман Грим и извежда „златното” съотношение – 1 : 0,618. 

(В скоби е отбелязано, че един от пионерите на модерната архитектура, Льо 

Корбюзие
76

, вярва в математическия ред на Вселената. В основата на своята философия 

на дизайна той поставя системите на хармония и пропорция – не само Златното 

сечение, но и Числата на Фибоначи, които той описва като „Ритми, очевидни за окото 

и ясни в съотношенията им. Тези ритми са в самия корен на човешките дейности. Те 
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отекват у Човека чрез органична неизбежност, същата чудесна неизбежност, която 

предизвиква различаването на Златното сечение от деца, старци, диваци и учени”.
77

) 

Айзенщайн настоява, че строежът на творби, композирани съгласно 

пропорциите на Златното сечение, притежава извънредно голяма сила на въздействие, 

тъй като създава усещане за най-голяма органичност. Според него всяко произведение 

на времевите изкуства има два „златни” момента – при 0,382 и при 0,618 от цялото 

времетраене на творбата. Режисьорът определя тези части от разказа като НУЛЕВА 

ТОЧКА и ТОЧКА НА АПОГЕЯ. Именно те се прилагат като маркери в предложения 

метод за анализ. 

 

Основното, което всъщност интересува Айзенщайн е тайната на неподправеното 

емоционално въздействие на истинската композиция: „Използвайки като свой 

източник строежа на човешката емоция, тя апелира безпогрешно към емоцията, 

безпогрешно буди комплекса от чувства, които са я породили.” По този начин руският 

режисьор извежда тезата си, че формулата на растежа (правилото на Златното сечение) 

се превръща във формула на развитието при времевите изкуства, органичната 

композиция е основата на патоса на произведението. Следват няколко примера от 

драматургията на Барда от Стратфорд на Ейвън, при което Айзенщайн заключава, че 

„Излизане извън себе си” – преминаване към следващото измерение с цел да се 

предизвика патетичен ефект – изобщо е характерно за Шекспир.” 

2.4. Ян Кот и „Шестото действие” 

Едно от най-важните открития на Кот е, че той вижда в Шекспир блестящ 

киносценарист. Монологът е крупен план, диалогът – среден, а масовите сцени – общ 

план. Бардът е писал киносценарии, но ги е писал за технологията, с която разполага в 

Ренесансова Англия.  

Режисьорската интерпретация е основен градивен елемент от постановъчната 

концепция. Именно през призмата на режисьорската гледна точка зрителят се среща с 

авторовия текст.  Като отправна точка за режисьорска интерпретация на Шекспировите 
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комедии се използва поглед през призмата на „ненаписаното” хипотетично Шесто 

действие на всяка една от пиесите.  

 „Ако „Тит Андроник” имаше шест действия, Шекспир щеше да хване зрители 

от първите редове на партера и да ги накара да загинат в жестоки страдания.”
78

 

Това становище вероятно е вдъхновено от твърдението на Оскар Уайлд, че ако 

има шесто действие след спускането на завесата, то всяка комедия би имала трагична 

развръзка, а всяка трагедия би се превърнала във фарс
79

. Ян Кот говори не само за тази 

кървава трагедия на отмъщението, но и предлага възможен код за разбирането на 

всички Шекспирови пиеси. Вероятно не само за неговите, но и за драматургията 

изобщо. Предполагаемото действие след финала на една пиеса ни дава онова, което 

Станиславски нарича „перспектива на пиесата и на ролята”: „Перспективата не е 

сквозное действие, но тя стои много близо до него. Тя е най-близкият му помощник. Тя 

е пътят, линията, по която неотстъпно се движи сквозное действие през цялата 

пиеса.”
 80

 

Очертаването на предполагаемото бъдеще на основните персонажи в пиесите е, 

само по себе си, основен инструмент на режисьорската интерпретация, който осмисля и 

същинското развитие на сюжета. Разглеждането комедиите на Шекспир чрез елементи 

на действения анализ и режисьорската експликация задава важни въпроси по 

отношение на сценичната им интерпретация, особено от гледна точка на жанра. Така се 

предлага разбиране не само за жанровите особености на шекспировите комедии, но и 

дава ориентири за по-дълбоко проникване в драматизма им при бъдещи сценични 

интерпретации. Това в никакъв случай не означава, че те могат или трябва да бъдат 

лишени от комедийната си сила. Точно обратното – драматичните мотиви само 

подсилват смешното. По същия начин Шекспир включва комедийни сцени в 

трагедиите си, подсилвайки по този начин техния трагизъм. Именно в това се състои 

драматургичният гений на Барда – в умението да смесва жанровете и да ни превежда 

през смях към сълзи и обратно. Освен това, не бива да забравяме, че комичните 

ситуации са смешни главно за страничните наблюдатели, докато повечето от 

персонажите, на които те се случват, всъщност ги възприемат драматично и често 

проклинат нещастната си съдба – също като героите в трагедиите.  

Чрез призмата на „ненаписаното шесто действие” се съставят хипотези за 

възможното развитие на персонажите и взаимоотношенията след финала на пиесата. По 
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този начин се откриват интерпретативни ключове, които използват цялата богата 

палитра от средства на драматургичния текст. 

2.5. Елементи на анализа 

Основните индикатори, които се следят, са: завръзка (З), нулева точка (Т.0), 

обрат (S), точка на апогея (Т.А), смъртна заплаха (Х) / смърт (ХХ), чудодейни 

събития (Ч), Deus ex machina (D), женитба (Ж) и помирение (П), а перспективата на 

развитие се вижда чрез „принципа на аналогиите”
81

, т.е. чрез трактовката и развитието 

на същите теми и ситуации в други Шекспирови пиеси, независимо от жанра им. 

Разглеждайки пиесите от гледна точка на хипотетичното бъдещо развитие на сюжета 

(следвайки логиката на психологическата мотивация), се предполага, че всяка една от 

тях в перспектива би довела ако не до трагично, то поне до драматично развитие и/или 

завършек. По този начин по-ясно се открояват и подобни мотиви във фабулите на 

самите пиеси, които подсказват такова бъдещо развитие. 

От Аристотел се ползва идеята за развитие на персонажите. Според него, героят 

в трагедията „/…/ не се отличава с добродетелност и справедливост и преминава към 

нещастие не поради лошота и порочност, а поради някаква грешка”.
82

  За жалост, не е 

ясно какво Аристотел е написал по-подробно за комедията, но съдейки по 

хилядолетната традиция на „щастливия финал”, се приема, че героят в комедията би 

трябвало да преминава от нещастие към щастие. 

Предложеният метод представлява прогностичен експеримент, чрез елементи от 

действения  анализ и режисьорската експликация на всяка една от вече изброените 

комедии, най-вече взаимоотношенията между персонажите. Интерпретативният подход 

се основава на въпроса „Какво би станало, ако...?”, като по този начин се „предвижда” 

какво би се случило, ако историята на всяка една от пиесите би продължила с 

хипотетичен епилог, „случващ” се след финала на комедията. Тъй като се предполага, 

че сюжетите биха се развили до драматичен или дори трагичен завършек, 

анализираните вече ситуации, герои и техните взаимоотношения придобиват такава 

окраска и в съществуващия драматургичен текст. Така се добива ново знание за 

определени сцени, мотиви и персонажи и техния не съвсем „комичен” характер. Това 

ново знание поставя важни въпроси при бъдещи сценични интерпретации на 

комедиите, както и би могло да подпомогне процеса на бъдещи постановки, особено в 

подготвителния етап на режисьора.  
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Песимистичните нотки и мотиви по никакъв начин не отнемат комичната сила 

на пиесите. Напротив, само ги подсилват, така както смешните сцени в трагедиите 

помагат достигането до катарзис.  

2.6. Описание на метода 

1. Съставяне на ред на основните събития във всяка една от четиринайсетте 

комедии на Шекспир. Събитията ще бъдат маркирани в изложението по 

хронологията на сюжета (С.1, С.2, С.3, …) 

2. Интерполиране на формулата на растежа върху събитийния ред. Маркиране на 

нулева точка (Т.0), точка на резкия обрат (S) и точката на апогея (Т.А). 

3. Маркиране на основни елементи от композицията: Завръзка (З) и Развръзка (Р). 

4. Маркиране ситуациите на смъртна заплаха (X) или смърт (ХХ). 

5. Маркиране на чудодейни събития (Ч.1, Ч.2, …), които водят към помирение. 

6. Маркиране на персонаж и/или събитие, който/което разрешава неразрешимите 

проблеми като Deus ex machina (D). 

7. Маркиране на женитбите (Ж.1, Ж.2, Ж.3, …) и помиренията (П.1, П.2, П.3,…) 

като изход / финал на комедията. 

8. Хипотетично шесто действие – Перспектива, създадена чрез аналогия – 

позоваване на развитието на същите или подобни ситуации в други Шекспирови 

пиеси, независимо от техния жанр. 

9. Маркиране на героите, който преминават от нещастие към щастие и на онези – 

от щастие към нещастие. Освен това се съставят интерпретативни перспективи 

за героите, които биха преминали от щастие към нещастие в VI действие. 

Посочва се, че в Глава 3 подробно е анализирана „Сън в лятна нощ” като 

апробация на метода, докато в Глава 4 са показани резултатите от анализа на 

останалите тринадесет комедии само чрез основните му компоненти. 

 

ГЛАВА 3: АПРОБАЦИЯ НА МЕТОДА 

 Комедията „Сън в лятна нощ” е написана през 1595 г. – по същото време са 

написани „Ромео и Жулиета” и „Ричард II”. Подчертаваме това, защото през тази 

година настъпва нещо като „междинен обрат” в творчеството на Шекспир, малко след 

началото на втория му период. „Ромео и Жулиета” е първата зряла трагедия на 

Барда
83

, докато „Ричард II” единствената му историческа драма, в която има сцена с 
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детрониране на крал (Ричард II ) и коронясване на неговия съперник (Хенри IV)
84

. И 

ако трагичният финал на „Ромео и Жулиета” е следствие от невъзможността на 

Влюбените да заживеят заедно след тайната си венчавка, то в „Сън в лятна нощ” има 

не само три осъществени сватби (Тезей-Хиполита, Лизандър-Хермия, Деметрий-Елена) 

и тържество след тях, но и един несъстоял се развод и ново начало за владетелите на 

„невидимия” свят Оберон и Титания. Въпреки това, анализът на наглед 

жизнерадостната пиеса с щастлив завършек ни довежда до доста мрачни заключения. 

3.1. Синопсис и събитиен ред 

Направен е пълен синопсис на пиесата, като са отбелязани маркерите, които са 

елементи от предложения метод за анализ. 

3.2. Анализ  

 Ползвайки наличния метод, е предложена таблица с всички маркери и тяхното 

значение.   

3.3. Логическа верига на основните маркери 

З (Завръзка) – Дилема между Ерос и Танатос. 

Т.0 (Нулева точка) – Анонс за смъртна заплаха / Превес на Танатос над Ерос. 

S (Обрат) – Желание за победа на Ерос над Танатос. 

X (Смъртна заплаха) – Сблъсък на Ерос и Танатос. 

Т.А (Точка на апогея) – Предотвратена смърт / Превес на Ерос над Танатос. 

ХХ (Смърт) – Смърт на Влюбените. 

Р (Развръзка) – Благословия на брака / Победа на Ерос над Танатос. 

Комедията „Сън в лятна нощ” представя сблъсък между Любовта и Смъртта. 

Липсата или отхвърлянето на едната елемент води до другата. В Завръзката и в 

Нулевата точка е поставен знак на равенство между Смъртта и Самотата и това се 

повтаря във всички основни моменти на сюжета, маркирано от компонентите на 

анализа. 

3.4. Неразрешени проблеми / Сходни мотиви 

- (Съмнение в) изневяра, тегнещо над семейния живот (Комедия от грешки, Двамата 

веронци, Много шум за нищо, Венецианският търговец, Веселите уиндзорки, 

Добрият край оправя всичко, Мяра за мяра, Зимна приказка, Отело). 

- Разрушено мъжко приятелство (Двамата веронци, Както ви харесва,  Много шум за 

нищо, Веселите уиндзорки, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Зимна 

приказка, Отело, Тимон Атински, Макбет, Ричард II, Хенри IV, Хенри V) 
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- Женитба, сключена набързо предполага проблемни брачни отношения (Много шум 

за нищо, Венецианският търговец, Както ви харесва,  Дванайсета нощ, Добрият 

край оправя всичко, Ромео и Жулиета, Отело). 

- Бягство на Влюбените с цел тайна женитба (Двамата веронци, Веселите уиндзорки, 

Венецианският търговец, Зимна приказка).  

- Насилствено наложената от Бащата/Краля/Княза воля за нежелан брак води до 

множество проблеми (Укротяване на опърничавата, Добрият край оправя всичко, 

Ромео и Жулиета). 

- Свръхестествените сили могат да вършат добрини, когато са под контрола на човека 

(Просперо), но оставени на свободната им воля, могат безсрамно да пакостят (Пък в 

Сън в лятна нощ), да разклатят или сринат политическия мир в страната (Призракът 

в Хамлет; Вещиците в Макбет), а когато са в конфликт – да доведат света до 

разруха (Оберон и Титания в Сън в лятна нощ). 

3.5. Предполагаемо VI действие 

- Множеството изневери, които осъществяват Деметрий и Лизандър едва ли биха 

могли да бъдат лесно забравени и простени от дейни и силни жени като Хермия и 

Елена. 

- Майсторите се надяват на „доживотна пенсия от по шест пенса дневно”
85

. Тяхното 

представление, обаче, не само е осмяно, но и остава недовършено – без епилог, тъй 

като Тезей го прекратява. Най-вероятно надеждите им ще останат напразни и ще 

получат само еднократно възнаграждение. 

- При толкова тежък конфликт и такова перверзно наказание, проблемите между 

Оберон и Титания най-вероятно ще продължат. 

- Пък ще продължи да се забавлява и върши пакости над хората. Нищо не предполага 

неговата демонична природа да се промени към по-добро. 

- Според митологията Егей е баща на Тезей (ако не биологичен, то този, който го е 

отгледал), следователно Тезей и Хермия са брат и сестра. Едва ли сестрата би могла 

да забрави, че е била осъдена на смърт от брат си, по молба на баща си. 

- За Тезей и Хиполита митологията разказва, че тя умира в негова защита в бой срещу 

амазонките, на които е била царица. Техният син Хиполит (Иполит) е прогонен от 

Тезей от Атина, след като е наклеветен от следващата му съпруга Федра. „Героят, 

извършил толкова подвизи, умрял на стари години на остров Скирос като беглец.”
86
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Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Хермия, Лизандър, Елена, Деметрий.  

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Егей, Майсторите. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Хермия, Лизандър, Елена, Деметрий, Тезей, Хиполита. 

3.6. Режисьорска експликация: „Сън в лятна нощ” – Любов в китайски кутийки” 

 Изложени са основанията за режисьорска интерпретация на пиесата, 

илюстрирани чрез фигура с Китайски кутийки. Те обикновено са черни (също като 

сценичната!) и са еднакви по форма, но различни по размер, тъй че влизат една в друга 

и всяка една от тях е функция както на по-голямата, така и на по-малката от нея. Всяка 

кутия е толкова по-малка от предходната, колкото е по-голяма от следващата. Всяко 

ниво предопределя следващото и в едната, и в другата посока. Съгласно познанието на 

човечеството, тази геометрична прогресия също така би могла да бъде безкрайна и в 

двете посоки: 

 

 Темата на „Сън в лятна нощ” е Любовта и пиесата ни предлага възможности да 

надникнем към тази стихия в нейните разнообразни проявления, в различен аспект, от 

различни ъгли, в различен мащаб. В най-малката кутийка е театралната притча за 

Пирам и Тизба. Персонажите от видимия свят са зрители на този спектакъл, но са и 
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герои в спектакъла, на който се наслаждават (и с който се забавляват!) героите от 

невидимия свят. Те са доста видими за зрителите на постановката, които са се 

откъснали от Реалността за известно време (различно, в зависимост от времетраенето 

на сценичната трактовка на тази свръх-пиеса).  Всички герои са вплетени играта за 

Любовта. Заключението е, че колкото „по-навътре” навлизаме, толкова „по-истинска” е 

любовта. Всъщност, любовта, такава, каквато си я представяме от литературата, „от 

приказките” или – ако използваме съвременния еквивалент на израза – „като на кино”, 

съществува само в театралното представление, изиграно от майсторите. 

 Ниво 1. ИЛЮЗИЯ (Пирам и Тизба): Любовта е платонична, искрена, чиста и 

остава неконсумирана. 

 Ниво 2.1. ВИДИМ СВЯТ (Тезей и Хиполита, Лизандър и Хермия, Деметрий и 

Елена): любовта е чувство, съчетано със силно плътско привличане, което води не само 

до консумирането ѝ, но и до брак. 

 Ниво 2.2. ВИДИМ СВЯТ (Егей, Филострат, Майстори): любовта е преди 

всичко желание за власт или контрол (над избора на жених за наследниците, над 

репертоара за празненствата, над интерпретациите на художествени текстове). 

 Ниво 3. НЕВИДИМ СВЯТ (Оберон и Титания, Пък, феи и елфи): Любовта е 

сластна, първична, животинска и е преди всичко средство за доминация и власт. 

 Ниво 4. РЕАЛНОСТ – остава да си отговорим на въпроса: Какво е любовта в 

нашия свят, след като тя се влошава количествено и най-вече качествено във всяко по-

горно ниво на китайските кутийки? 

 Прогресията на любовта от „Пирам и Тизба” до зрителите на „Сън в лятна 

нощ” води до осъзнаването, че в реалността има най-малко любов, при това изглежда, 

че тя е от най-низш разред – нещо като инстинкт, нещо като нагон, нещо като химико-

физиологична реакция, опростен вид на влиянието на омайничето над спящите клепки 

на богове и хора в пиесата. Едно от имената на вълшебното цвете, чийто сок довежда 

всички в гората край Атина до лудост е „Любов от скука” (Love-in-idleness
87

). Дали за 

нас не остава именно тя? Освен „качеството” на любовта, свободата на избор в по-

горните нива също намалява. Пирам и Тизба следват избора си докрай. Смъртните в 

пиесата отчасти имат избор, понякога насочван от непознати сили. Може да се каже, че 

боговете нямат избор – в техния свят почти всичко е резултат от външна намеса. Остава 

да заключим, че при нас, живите хора, всичко се случва благодарение на невидими 

процеси, на непознати или несъзнавани стихии. 
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 Финалният монолог на Пък има за цел връщане в Реалността с напомнянето, че 

всичко, което сме видели през последните около два часа е „от приказките” или „като 

на кино”. Шекспир е положил огромни усилия да създаде псевдо-действителността, в 

която се развиват пиесите му, но накрая често напомня, че всичко това е Илюзия! Едно 

иронично намигване към „истинската Реалност”, което дава възможност за отчуждение, 

за (само-)преценка и, в крайна сметка, за удоволствие от Играта. Вечната игра, в чийто 

кръговрат хората имат своите по-малки или по-големи роли, но всяка една от тях е 

значителна за актьорите, които ги изпълняват. 

 Рядко, много рядко изкуството е достигало до такава степен на внушение, 

особено когато разкрива собствените си механизми и техники. 

 

ГЛАВА 4: РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА 

 В тази глава са изложени резултатите от предложения метод за анализ на  

останалите тринадесет Шекспирови комедии, без „Сън в лятна нощ”. Тук 

последователността не е по съдържанието на Първото Фолио, а подредбата е според 

хронологията на написването им. По този начин по-ясно се очертава тенденцията на 

постепенно сгъстяване на мрачните настроения в тях.  

 Маркерите са приложени не към конкретни реплики или събития, а главно към 

сцените, в които те се проявяват. Макар да са определени като „точки”, те 

представляват по-скоро сбор от случки, които указват най-важните моменти от 

драматичното действие. 

Легенда: З – Завръзка; Т.0 – Нулева точка; S – Обрат; Т.А – Точка на апогея; Ж – 

Женитба; X – Смъртна опасност; ХХ – Смърт; Ч – чудодейно събитие;  D – Deus ex 

machina; П – помирение, Р – Развръзка. 

 

4.1. Комедия от грешки 

Логическа верига на основните маркери: 

Х – Всичко се случва при надвисналата смъртна опасност за Бащата, тоест – под 

заплаха за патриархалния семеен ред. Логиката на събитията говори за 

същото – целостта на семейството е застрашена.  
 

З – Възможности за събиране на семейството. 

Т.0 – Изневери и решение за бягство. 

S – Искане за отплата. 

Т.А – Искане за отплата за изневяра и бягство. 

D – Емилия (майката) 

Р – Цялото семейство се събира.  
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Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Познаването по външна прилика или подаръци в крайна сметка се оказва измамно. 

(Дванайсета нощ и Напразни усилия на любовта). В последната пиеса това, както и 

смъртта на Бащата (на Френската принцеса) води до невъзможност за женитба на 

Влюбените. 

- Обвиненията в измама и невръщане на паричен заем е мотив, развит по-подробно 

във Венецианският търговец и почти довежда до трагична развръзка. 

- Съмненията в изневяра, доказани чрез подаряване на скъп за любимия/любимата 

предмет, са мотив във Венецианският търговец, Двамата веронци и Добрият край 

оправя всичко, а имат развитие и ясно видимо продължение в Отело. 

Предполагаемо VI действие: 

- След като вече няма пречка, Антифол от Сиракуза и Лучиана най-вероятно да се 

оженят. 

- При толкова много обърквания на близнаците, най-вероятно недоразуменията 

поради приликата им ще продължат: Адриана и Лучиана ще продължават да бъркат 

Антифоловците, а Люс – Дромиовците. 

- Братята Антифол и братята Дромио ще продължават да се бъркат кой точно е техния 

господар/роб. 

- Съмненията в изневяра са много трудни за забравяне или игнориране, така че най-

вероятно ще останат. 

- Антифол и Куртизанката са стигнали до размяна на бижута, а развръзката в пиесата 

не разрешава техните взаимоотношения, следователно най-вероятно те ще 

продължат. Ако не точно те, то споменатите вече съмнения в изневяра. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Антифол от Сиракуза, Антифол от Ефес, Адриана, Егеон, Дромио от Сиракуза, 

Дромио от Ефес, (Лучиана). 
 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив): 

Куртизанката. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Всички от групата на Влюбените – Антифол от Ефес, Адриана, Антифол от 

Сиракуза, Лучиана. 
 

4.2. Укротяване на опърничавата
88

 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Проблем пред женитбата и брачното съжителство. 

Т.0 – Уреден брак по сметка / Втори уреден брак по сметка / Решение за измама. 
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S – Насилствено наложени брачни взаимоотношения. 

Т.А – Желание за брак по любов (макар вече да е уреден по-рано) / Решение за 

трети брак по сметка / Измама чрез смъртна заплаха. 
 

Р – От трите брака по сметка, успешен е онзи, който е минал през перипетии. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Насилствено наложената от Бащата/Краля/Княза воля за нежелан брак (Сън в лятна 

нощ, Добрият край оправя всичко) води до множество проблеми, видими в Ромео и 

Жулиета. 

- Спечелването на словесна битка с цел брак и доминацията на мъжката воля над 

женското презрение е развито в Ричард III – последствията са пагубни за жената. 

- Спечелване на любовта чрез маскиране/представяне за някого другиго винаги води 

до проблемни взаимоотношения (Напразни усилия на любовта, Веселите уиндзорки, 

Много шум за нищо, Както ви харесва, Дванайсета нощ, Добрият край оправя 

всичко, Мяра за мяра, Зимна приказка, Ромео и Жулиета). 

Предполагаемо VI действие: 

- Баптиста може да доживее старините си спокойно, след като е задомил и осигурил и 

двете си дъщери, за разлика от Гремио, който остава сам със старостта си. 

- Изгледи за щастлив семеен живот, изпълнен с разбирателство има пред Петручио и 

Катерина. 

- Лученцио-Бианка, както и Хортензио-Вдовицата ще имат доста семейни проблеми, 

ако се съди по деня на сватбата им. Бианка и Вдовицата се проявяват като Катерина 

от началото на пиесата, което предполага повторяемост на проблемите. 

- Винченцио едва ли ще бъде щастлив да види, че снаха му Бианка ще наследи 

имуществото му, а синът му ще остане беден, ако не се разбира с нея. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив): 

Петручио, Катерина, Лученцио, Бианка, Хортензио, Вдовицата, Баптиста. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Винченцио, Гремио. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Лученцио, Бианка, Хортензио, Вдовицата. 

 

4.3. Двамата веронци 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Физическата раздяла е препятствие пред Любовта. 

Т.0 – Изневяра към любимата / Решение за предателство към приятел. 

S – Предателство към приятел. 

Т.А – Решение за брак по сметка. 



39 

 

Х – Смъртните опасности са поставени като пречка пред нежелан брак. 

D – Разбойниците. 

Р – Любовта надмогва раздялата. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Бягство на Влюбените с цел тайна женитба води до бъдещи проблеми и конфликти 

(Сън в лятна нощ, Веселите уиндзорки, Венецианският търговец, Зимна приказка).  

- Измама, с цел сключване на брак (Укротяване на опърничавата, Напразни усилия на 

любовта, Бурята, Ричард III). 

-  (Съмнение в) изневяра, тегнещо над семейния живот (Много шум за нищо, Сън в 

лятна нощ, Венецианският търговец, Веселите уиндзорки, Добрият край оправя 

всичко, Мяра за мяра, Зимна приказка, Отело). 

- Съмнение в порочност или измяна на дъщеря или син (Венецианският търговец, 

Много шум за нищо, Дванайсета нощ, Зимна приказка, Юлий Цезар, Крал Лир, 

Хенри IV) 

- Разрушено мъжко приятелство (Двамата веронци, Както ви харесва,  Веселите 

уиндзорки, Сън в лятна нощ, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Зимна 

приказка, Отело, Тимон Атински, Макбет, Ричард II, Хенри IV, Хенри V) 

- Спечелване на любовта чрез маскиране/представяне за някого другиго (Укротяване 

на опърничавата, Напразни усилия на любовта, Веселите уиндзорки, Много шум за 

нищо, Както ви харесва, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Мяра за 

мяра, Ромео и Жулиета, Зимна приказка). 

Предполагаемо VI действие: 

- Съмненията към Протей – за изневяра (от страна на Джулия) и за предателство (от 

страна на Валентин е твърде вероятно да се възобновят и никога да не изчезнат 

изцяло. Не бива да забравяме, че Протей се е готвел да изнасили Силвия пред очите 

на Валентин и Джулия. 

- Дукът се помирява с разбойниците но техните прегрешения преди изгнанието са 

доста тежки. Трудно е да повярваме както, че те са се „преродили” морално, така и 

че Дукът няма да има съмнения в тяхната вярност.  Изгледи за щастлив семеен 

живот, изпълнен с разбирателство има пред Петручио и Катерина. 

- Ланс решава да се ожени за момичето на млекаря заради париците ѝ, но верността 

към кучето му до момента му е донесло само страдание и болка. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив): 

Валентин, Силвия, Протей, Джулия, Ланс, разбойниците. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив): Турио. 
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Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Валентин, Силвия, Протей, Джулия, Ланс, Дукът и разбойниците. 

 

4.4. Напразни усилия на любовта 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Обет за аскетичен живот, който трудно може да бъде спазен, дори частично. 

Т.0 – Разкрита измяна на обета (от дон Армадо). 

S – Разкрита измяна на обета (от Краля, Лонгвил, Дюмен, накрая – и на Бирон). 

Т.А – Стремеж към забавление. 

D / ХХ – Смърт на Бащата (Френския крал), която предотвратява всички женитби. 

Р – Нови обети за аскетичен живот, които (най-вероятно) няма да бъдат спазени. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Желание за династичен брак с Френската принцеса има на финала на Хенри V. 

последствията са видими в разрухата, която настъпва в следващите исторически 

драми – Хенри VI  и Ричард III. 

- Спечелване на любовта чрез маскиране/представяне за някого другиго, водещо до 

бъдещи проблеми (Укротяване на опърничавата, Двамата веронци, Веселите 

уиндзорки, Много шум за нищо, Както ви харесва, Дванайсета нощ, Добрият край 

оправя всичко, Мяра за мяра, Ромео и Жулиета, Зимна приказка). 

- Отхвърляне на любовта поради траур по мъртъв близък (Дванайсета нощ, Зимна 

приказка). 

Предполагаемо VI действие: 

- В тази пиеса авторът не ни е оставил много възможности за догадки. Любовните 

обети няма да бъдат спазени, също както и обета за аскетичен живот и отдаване на 

науките. Следователно – няма да има нито една женитба, дори и в перспектива. 

- Има растеж при обетите в последната сцена: Кралят, Лонгвил и Дюмен трябва да 

водят едногодишен аскетичен живот, за да спечелят любовта на Френската принцеса, 

Мария и Катерина. Бирон трябва да разсмива смъртно болни през това време, т.е. да 

изпълни непосилна задача, за да се ожени за Розалина. За да спечели Жакнета, дон 

Армадо трябва да полага селскостопански труд в продължение на 3 години. 

Тригодишен е първоначалният обет на наварците, който бива нарушен почти 

веднага. Категорично ясно е, че никой няма да спази положената клетва и нито една 

от отложените женитби няма да се състои. 

Герои, които преминават от нещастие към НАДЕЖДА за бъдещо щастие 

(комедиен мотив): Крал Фердинанд, Бирон, Лонгвил, Дюмен, Френската 

принцеса, Розалина, Мария, Катерина, дон Армадо. 
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Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Крал Фердинанд, Бирон, Лонгвил, Дюмен, Френската принцеса, Розалина, 

Мария, Катерина, дон Армадо. 
 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Крал Фердинанд, Бирон, Лонгвил, Дюмен, Френската принцеса, Розалина, 

Мария, Катерина, дон Армадо – очаква се нещастието на всички да се умножи. 
 

4.5. (Сън в лятна нощ) 

В Глава 3 от дисертационния труд. 

 

4.6. Венецианският търговец 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Противопоставяне между любов и богатство. 

Т.0 – Анонс за смъртна заплаха (злато = смърт). 

S – Женитби и предупреждение за вярност. 

Т.А – Предотвратена смърт. 

D.1 / D.2 – Порция разрешава всички проблеми. 

Р – Победа на Любовта над богатството. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Бягство на Влюбените с цел тайна женитба, водещо до бъдещи проблеми и 

конфликти (Сън в лятна нощ, Веселите уиндзорки, Венецианският търговец, Зимна 

приказка).  

- Измама, с цел сключване на брак (Укротяване на опърничавата, Напразни усилия на 

любовта, Бурята, Ричард III). 

-  (Съмнение в) изневяра, тегнещо над семейния живот (Двамата веронци, Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Веселите уиндзорки, Добрият край оправя всичко, Мяра 

за мяра, Зимна приказка, Отело). 

- Съмнение в порочност или измяна на дъщеря или син (Двамата веронци, Много шум 

за нищо, Дванайсета нощ, Зимна приказка, Юлий Цезар, Крал Лир, Хенри IV) 

- Разрушено приятелство (Двамата веронци, Както ви харесва,  Веселите уиндзорки, 

Сън в лятна нощ, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Зимна приказка, 

Отело, Тимон Атински, Макбет, Ричард II, Хенри IV, Хенри V). 

- Спечелване на любовта чрез маскиране/представяне за някого другиго (Укротяване 

на опърничавата, Напразни усилия на любовта, Веселите уиндзорки, Много шум за 

нищо, Както ви харесва, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Мяра за 

мяра, Ромео и Жулиета, Зимна приказка). 

Предполагаемо VI действие: 

- Страданията от предателство на дъщеря към баща ѝ са развити в Крал Лир. 
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- Помирението с Шейлок е насилствено. С такива случаи изобилстват 

историческите драми на Шекспир, а резултатът им доста често е междуособици. 

- Съмненията в изневяра, доказани чрез подаряване на скъп за любимия/любимата 

предмет, имат ясно видим резултат в Отело. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив): 

Басанио, Порция, Грациано, Нериса, Лоренцо, Джесика, Антонио. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив): Шейлок. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Басанио, Порция, Грациано, Нериса, Антонио. 

 

4.7. Много шум за нищо 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Презрение към любовта и брака. 

Т.0 – Влюбените остроумници. 

S – Неразумните разкриват онова, което образованите не виждат. 

Т.А – Отхвърлен брак. 

D – Стражите. 

Р – Приемане на любовта и брака на всяка цена. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- (Съмнение в) изневяра, тегнещо над семейния живот (Двамата веронци, Комедия от 

грешки, Сън в лятна нощ, Веселите уиндзорки, Добрият край оправя всичко, Мяра за 

мяра, Зимна приказка, Отело). 

- Съмнение в порочност или измяна на дъщеря или син (Двамата веронци, Много шум 

за нищо, Дванайсета нощ, Зимна приказка, Юлий Цезар, Крал Лир, Хенри IV) 

- Разрушено мъжко приятелство (Двамата веронци, Както ви харесва,  Веселите 

уиндзорки, Сън в лятна нощ, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Зимна 

приказка, Отело, Тимон Атински, Макбет, Ричард II, Хенри IV, Хенри V). 

Предполагаемо VI действие: 

- Обвиненията в изневяра към Херо се оказват безпочвени. Клавдио би могъл да ги 

забрави, но е трудно да повярваме, че Херо също е способна да превъзмогне толкова 

тежка обида. 

- Клавдио се жени по принуда – изкупление за смъртта на Херо, без да знае, че е жива. 

- Горното предполага бъдещи проблеми в брака им, което би довело и до разпад на 

дома на Леонато. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Клавдио, Херо, Бенедикт, Беатриче, дон Педро. 
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Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив): Дон Хуан. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Клавдио, Херо, Леонато. 

 

4.8. Веселите уиндзорки 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Три избора за женитба. 

Т.0 – Потвърдено подозрение в изневяра. 

S – Неразбирателство в родителското тяло. 

Т.А – Изборът на младите. 

D – Немците / Хазаинът. 

Р – Приемане на любовта и брака (от страна на старите). 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- (Съмнение в) изневяра, тегнещо над семейния живот (Двамата веронци, Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Веселите уиндзорки, Добрият край оправя всичко, Мяра 

за мяра, Зимна приказка, Отело). 

Предполагаемо VI действие: 

- Обвиненията в изневяра г-жа Форт се оказват безпочвени. Г-жа Форт трудно би 

могла да ги забрави. Още по-трудно е да повярваме, че г-н Форт ще спре да ревнува 

съпругата си. 

- Ана не обича Фентън, но определено не желае да се омъжи за Хаплю или за д-р Кай. 

В лицето на Фентън тя избира „най-малката злина”, а решението ѝ съдържа и бунт 

срещу родителските решения.   

- Горното предполага бъдещи проблеми в брака им, което би довело и до разпад на 

семейство Пейдж. 

- Д-р Кай и отец Евънс решават заедно да си отмъстят на Хазаина на „При 

Жартиерата”, но до финала на пиесата това не се случва. Логично е това да се случи 

в „шестото” действие. 

- Родителите на Ана имат двама кандидати за женитба, но тя избира трети – Фентън. 

Останалите двама (д-р Кай и Хаплю) остават с отворен финал – обидени и 

подиграни, че са се „оженили” за маскирани момчета. 

- И най-малките проблеми в брака на Ана с Фентън биха могли да предизвикат 

неразбирателства между г-н и г-жа Пейдж, които са имали други фаворити за зет. 

- Що се отнася до Фалстаф, тази пиеса има продължение не от шесто, а от още цели 

10 действия – Хенри IV (1 и 2 част). Този герой не само, че не си е извадил поука от 
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евтините си лъжи и дребни измами. Самохвалството в общуването му с принц Хал 

му докарва много нови унижения, а надценяването на собствената му значимост в 

крайна сметка довежда и до смъртта му. Неговата нелепо-смешна история завършва 

трагично, както става ясно в началото на Хенри V. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Фентън, Ана, г-н Форт, г-жа Форт. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Плиткоу, Хаплю, д-р Кай, Фалстаф. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Г-н Форт, г-жа Форт, г-н Пейдж, г-жа Пейдж. 

 

4.9. Както ви харесва 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Две смъртни заплахи и бягство от реалността. 

Т.0 – Печална драма. 

S – Любовна пиеса. 

Т.А – Любовна пиеса със зрители. 

D – Отшелник. 

Р – Печална драма с неочакван щастлив завършек. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Братоубийство или заговор срещу брат или родственик  за узурпиране на трона 

(Много шум за нищо, Бурята, Хамлет, Хенри IV, Ричард III, Юлий Цезар). 

- Женитба, сключена набързо предполага проблемни брачни отношения (Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Венецианският търговец, Добрият край оправя всичко, 

Ромео и Жулиета, Отело). 

Предполагаемо VI действие: 

- Фебе се е омъжила за Силвий почти принудително. Властна жена като нея вероятно 

скоро ще започне да съжалява за съгласието си.  

- Бракът между Точилко и Одри не изглежда стабилен в очите на Жак. 

- Ако княз Фредерик не се бе отказал от трона, зет на княза и негов наследник щеше 

да бъде властният Оливер. Той най-вероятно няма да понесе най-малкият му брат 

Орландо да стане бъдещия Княз. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Князът-изгнаник, Розалинда, Целия, Орландо, Фебе, Силвий Точилко, Одри. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Уилям, Княз Фредерик. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Фебе, Силвий, Оливер и Целия. 
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4.10. Дванайсета нощ 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Любовен триъгълник. 

Т.0 – Невъзможност за решаване на триъгълника. 

S – Разкриване на любовта. 

Т.А – Любов без бариери. 

D – Среща на близнаците. 

Р – Три сватби и заплаха за отмъщение. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Женитба, сключена набързо предполага проблемни брачни отношения (Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Венецианският търговец, Добрият край оправя всичко, 

Ромео и Жулиета, Отело). 

- Несправедливото отношение / унижение от висшестоящи води до непреодолимо 

желание за мъст (Венецианският търговец, Ромео и Жулиета, Отело, Ричард III). 

Предполагаемо VI действие: 

- Бъдещето на всички е описано в песента на Шута – неспирни мъгли и дъжд.
89

  

- Оливия се е омъжила за Себастиан само поради външната му прилика с Виола. 

Силна жена като нея вероятно скоро ще започне да съжалява за решението си.  

- Княз Орсино решава да се ожени за Виола, която дълго време го е лъгала, че е 

момче, а той доста време се е клел в любов на Оливия, така че едва ли ще забрави 

страстта си по нея. И той, както и Оливия вероятно ще „наднича все към чужди 

праг”. 

- Сър Тоби се е оженил за Мария след като от дълго време е знаел, че тя го „обожава”. 

Едва ли този брак ще го прероди и той ще спре да се налива с алкохол по нощите 

„бутилката му е другар”. 

- Дали Малволио ще се примири с „жестоката подигравка”? След толкова 

категорична заплаха, той най-вероятно ще се прояви като яростен републиканец, в 

челните редици на бунта срещу неблагодарната аристокрация. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Виола, Княз Орсино, Оливия, Себастиан, сър Тоби, Мария. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Малволио, сър Андрю. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Виола, Княз Орсино, Оливия, Себастиан, сър Тоби, Мария. 

 

                                                 
89

 Шекспир (1971): с. 603. 
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4.11. Добрият край оправя всичко 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Любов или смърт. 

Т.0 – Неконсумиран брак. 

S – Раздяла на женените. 

Т.А – Консумирането на брака е осигурено чрез измама. 

D – Триумфът на Елена. 

Р – Възстановен брак / Връщане в изходна точка. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Насилствено наложена женитба води до множество проблеми и конфликти (Сън в 

лятна нощ, Ромео и Жулиета, Мяра за мяра) 

- Женитба, сключена набързо предполага проблемни брачни отношения (Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Венецианският търговец, Отело). 

Предполагаемо VI действие: 

- Бертрам иска прошка и се връща при натрапената му съпруга, но едва ли толкова 

лесно ще забрави копнежа си по Диана или по някоя друга жена, след като за първи 

път е преспал със собствената си съпруга, мислейки я за друга. 

- Графинята не може да очаква спокойни старини, ако бракът на сина и Елена не се 

развива добре. 

- Диана има осигурена зестра и застъпничеството на Краля да се омъжи. Най-вероятно 

ще я сполети съдбата на Елена. 

- Парол става шут на Лафьо, а двамата се мразят. Парол ясно е показал, че не може да 

бъде лоялен към благодетеля си (Бертрам) и няма причини да вярваме, че се е 

„преродил”. 

- Кралят най-вероятно ще трябва да разрешава същия казус по отношение бъдещата 

женитба на Диана с нейния избраник. 

- Вдовицата ще преживее всички терзания на Графинята, свързани с женитбата на 

дъщеря ѝ. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Елена, Кралят, Графинята, Вдовицата, Диана. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Парол, Лафьо. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Бертрам, Елена, Кралят, Графинята, Диана, Вдовицата. 
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4.12. Мяра за мяра 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Любов срещу морал. 

Т.0 – Любов или смърт. 

S – Раздяла на брат и сестра. 

Т.А – Измамен секс спасява от смъртта. 

D – Случайна смърт предотвратява смъртта. 

Р – Три принудителни женитби и една желана. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Насилствено наложена женитба води до множество проблеми и конфликти (Сън в 

лятна нощ, Ромео и Жулиета, Добрият край оправя всичко) 

- Женитба, сключена набързо предполага проблемни брачни отношения (Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Венецианският търговец, Отело). 

- Обвиненията в разврат/измяна между близки хора водят до трагични последствия 

(Зимна приказка, Юлий Цезар, Отело, Ричард II, Хенри V, Хенри VIII). 

- Предложение за женитба от държавен глава (престолонаследник), отхвърлено от 

благородна девойка (Напразни усилия на любовта, Много шум за нищо, Дванайсета 

нощ). 

Предполагаемо VI действие: 

- Принудителните женитби на Анджело-Мариана и Лучио-Кети Погръб, наложени от 

Княза не предполагат щастливи семейни двойки. 

- Предложението на Княза да се ожени за Изабела най-вероятно няма да бъде прието, 

но дори и да бъде, познавайки неотстъпчивостта на Изабела, този брак също 

изглежда обречен. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Изабела, Клавдио, Жулиета, Мариана, Князът. 

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Анджело, Лучио. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Князът, Изабела, Мариана. 

 

4.13. Зимна приказка 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Ревност, водеща към убийство. 

Т.0 – Deus ex machina не предотвратява обвинението в разврат. СМЪРТ. 

S – Оживялата дъщеря. 
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Т.А – Обвинение с разврат и смъртна заплаха. 

D – Мъртвата оживява – Persona ex machina. Бог = Човек. 

Р – Брачен съюз между двете кралства. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Бягство на Влюбените с цел тайна женитба (Двамата веронци, Сън в лятна нощ, 

Веселите уиндзорки, Венецианският търговец).  

- Измама, с цел сключване на брак (Укротяване на опърничавата, Напразни усилия на 

любовта, Бурята, Ричард III). 

-  (Съмнение в) изневяра, тегнещо над семейния живот (Двамата веронци, Много шум 

за нищо, Сън в лятна нощ, Венецианският търговец, Веселите уиндзорки, Добрият 

край оправя всичко, Мяра за мяра, Отело). 

- Съмнение в порочност или измяна на дъщеря или син (Двамата веронци, 

Венецианският търговец, Много шум за нищо, Дванайсета нощ, Юлий Цезар, Крал 

Лир, Хенри IV). 

- Разрушено приятелство (Двамата веронци, Както ви харесва,  Веселите уиндзорки, 

Сън в лятна нощ, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Отело, Тимон 

Атински, Макбет, Ричард II, Хенри IV, Хенри V). 

- Спечелване на любовта чрез маскиране/представяне за някого другиго (Укротяване 

на опърничавата, Напразни усилия на любовта, Веселите уиндзорки, Много шум за 

нищо, Както ви харесва, Дванайсета нощ, Добрият край оправя всичко, Мяра за 

мяра, Ромео и Жулиета) винаги води до проблемни взаимоотношения. 

- Обвиненията в разврат/измяна между близки хора водят до трагични последствия 

(Мяра за мяра, Юлий Цезар, Отело, Ричард II, Хенри V, Хенри VIII). 

- Благородник, който е влюбен в (или се жени за) девойка без аристократични навици 

(Напразни усилия на любовта, Бурята). 

Предполагаемо VI действие: 

- За Хермиона Леонт не е желаният брачен партньор. Той е „бащата на нейното чедо”. 

Едва ли една кралица (особено тази конкретно!) би могла да преглътне униженията, 

на които е подложена, макар и над 16 години по-рано. 

- Битието на Овчаря и сина му Гламчо като благородници със сигурност ще бъде 

твърде проблематично. След като не съумяват да се справят с очевадните измами на 

селския хитрец Автолик, едва ли ще се справят с дворцовата перфидност. 

- За разлика от тях, Пердита, макар и отраснала като овчарка, най-вероятно ще бъде 

успешно обучена да бъде принцеса.  
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- Обидите и обвиненията, които Поликсен изсипва на Пердита трудно могат да бъдат 

забравени. Овчарят вероятно би могъл да ги преглътне, но не и Флоризел и Пердита. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  
Леонт, Хермиона, Поликсен, Флоризел, Пердита, Камило, Паулина, Овчарят, 

Гламчо. 
 

Герои, които преминават от щастие към нещастие – СМЪРТ (драматичен мотив):  

Мамилий, Антигон. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Леонт, Хермиона, Овчарят, Гламчо. 

 

4.14. Бурята 

Логическа верига на основните маркери: 

З – Влюбени престолонаследници. 

Т.0 – Желание за детрониране/убийство. 

S – Желание за свобода. 

Т.А – Желание за детрониране/убийство. 

D – Просперо (човек) контролира  Ариел (дух). Бог = Човек  

Р – Брачен съюз между кралството и васалното княжество. 

Неразрешени проблеми / Сходни мотиви: 

- Благородник, който е влюбен в (или се жени за) девойка без аристократични навици 

(Напразни усилия на любовта, Зимна приказка). 

- Братоубийство или заговор срещу брат или родственик  за узурпиране на трона: 

(Много шум за нищо, Както ви харесва, Хамлет, Хенри IV, Ричард III, Юлий Цезар). 

- Съюз на две държави чрез брак на престолонаследници, в последствие нарушен 

(Хенри V – Хенри VI, Ричард II). 

- Свръхестествените сили (Ариел) вършат добрини, когато са под контрола на човека, 

но оставени на свободната им воля, могат безсрамно да пакостят (Пък в Сън в лятна 

нощ), да  разклатят или унищожат политическия мир в страната (Призракът в 

Хамлет; Вещиците в Макбет), а когато са в конфликт – да доведат света почти до 

разруха (Оберон и Титания в Сън в лятна нощ). 

Предполагаемо VI действие: 

- Антонио за втори път опитва (неуспешно) да извърши сваляне от трона на брат (на 

Себастиан) и законен владетел. Най-вероятно ще опита и трети път, особено след 

като Себастиан е низвергнат. 

- Миранда се влюбва във Фердинанд от пръв поглед, но той е единствения мъж (освен 

баща ѝ), когото е виждала. Много е възможно след пристигането си в Неапол да 

забележи, че има и по-красиви от него. 
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- Фердинанд се влюбва в Миранда от пръв поглед, след като е доведен от Ариел 

замаян от странните звуци на острова. Той също я обиква при липса на избор – на 

пуст остров насред морето. Изгубил наследството и близките си, Фердинанд 

първоначално я смята за богиня. Завръщайки се в цивилизацията, когато 

безнадеждната му самота изчезне, не е сигурно дали и той няма да „наднича все към 

чужди праг”. 

Герои, които преминават от нещастие към щастие (комедиен мотив):  

Просперо, Миранда, Фердинанд, Алонзо, Гонзало, Ариел, Калибан.  

Герои, които преминават от щастие към нещастие (драматичен мотив):  

Антонио, Себастиан. 

Герои, които се очаква да преминат от щастие към нещастие в VI действие: 

Просперо, Алонзо. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Шекспировите комедии – между Ерос и Танатос 

Във всички комедии на Шекспир има видима и ясно различима тенденция на 

постепенно сгъстяване на мрачните настроения и внушения, усложняване на темите и 

персонажите и все по-болезнено изследване на неразрешими проблеми на 

човечеството. От „Комедия от грешки” и „Укротяване на опърничавата” до „Зимна 

приказка” и „Бурята” Шекспировата комедия претърпява огромна еволюция, 

задълбочаваща скепсиса и песимистичните нотки. Всъщност, това важи и за неговите 

трагедии. Ако първата му зряла трагедия – „Ромео и Жулиета” – в първата си 

половина гледа на света през комедийна призма, то една от последните – „Макбет” – 

ни представя историята като кошмар.
90

 

Проф. Александър Шурбанов представя такова виждане дори за цялата епоха: 

„/…/ двойственото послание на Ренесанса произтича не само от неговата същностна 

раздвоеност в синхронен план, а и от размяната на акцентите между двете му 

съставки в диахронен план – т.е. между началната оптимистична и крайната 

песимистична фаза.”
91

 

В Глави 3 и 4 от настоящата дисертация са представени основанията за 

песимистични и граничещи с трагичните мотиви в Шекспировите комедии. Това не 

само не намалява комедийната им сила, а напротив – подчертава я.  

                                                 
90

 Кот (1986/4): с.123. 

91
 Шурбанов (1992): с. 67. 
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Посочено е и сходството в сюжета на „Ромео и Жулиета” и „Твърде плачевна 

комедия за кръвопролитната смърт на Пирам и Тизба”. Разликата между двете пиеси 

е в качеството на драматургията и в творческия потенциал и размах на авторите: 

първата е написана от Уилям Шекспир, а втората – от Клина – герой в „Сън в лятна 

нощ”. Двете пиеси са написани в една и съща година (1595) и представляват огледални 

жанрови образи – един и същи сюжет е представен посредством два противоположни 

жанрови ключа или (по Товстоногов) с две различни природи на чувствата. 

В Приложения 2, 3 и 4 са посочени основните маркери и влюбените двойки от 

предложения метод за анализ. Съвсем ясно се вижда, че разрешаването на конфликта 

превъзмогва надвисналата смъртна заплаха. Развръзките във всяка една от комедиите 

предлагат женитби и помирения, следователно: в Шекспировата комедия сблъсъкът е 

между  Ерос и Танатос. Там където идва Смъртта, любовта изчезва:  

- В „Зимна приказка” любовта между Хермиона и Леонт приключва със смъртта на 

Мамилий. До този момент все още има надежда, че кралицата би простила на 

ревнивия си съпруг. На съдебното дело срещу самата нея, тя се защитава без директно 

да обвинява него. По-скоро е загрижена за здравето му, а накрая дори казва, че желае 

смъртта, тъй като животът без любовта на Леонт няма стойност. След смъртта на сина 

им, Хермиона замлъква за цели шестнадесет години. А и коя майка би простила за 

загубата на детето си?! Прошката идва на финала, понеже другото ѝ дете е оцеляло, 

при това протекцията на Леонт е възпряла ревнивия Поликсен. 

- В „Напразни усилия на любовта” четирите любовни двойки изгубват много време в 

игри на надмощие едни с други. На финала съумяват да се сдобрят единствено чрез 

ужасяващи подигравки върху по-нископоставените от тях герои. Подготвя се почвата 

за (династически) брак на крал Фердинанд и Френската принцеса, а следователно – и 

на придворните им. И точно тогава идва вестта за смъртта на Френския крал. Това е 

герой, който не само не е действащо лице в пиесата, но и се споменава само 2-3 пъти в 

целия текст. Неговата смърт обаче е най-важното събитие, тъй като осуетява 

женитбите. 

- В „Дванайсета нощ” именно траурът след смъртта на баща ѝ и брат ѝ е използван от 

Оливия като щит срещу любовните атаки на княз Орсино. В момента, в който 

графинята се влюбва в Цезарио/Виола, траурът, т.е. смъртта постепенно изчезва. 

Последната пречка пред разюзданото веселие е премахната чрез елиминирането на 

пазителя на строгите порядки – Малволио. 
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Обратното – където се появи или прояви Любовта, смъртта изчезва. Която и да е 

от смъртните заплахи в останалите единадесет комедии, ако се беше осъществила, 

щеше май-малкото да отложи женитбите, а в повечето случаи да ги осуети – преди или 

съвсем скоро след тяхното случване 

Комедийното творчество на Шекспир следва развитието на цялата епоха, 

описано от проф. Шурбанов. От друга страна, сюжетното развитие на всяка една от 

пиесите показва същото движение – жизнерадостното начало е балансирано от 

песимистичните нотки във финалите, които предполагат бъдещо драматично, а 

понякога – дори и трагично развитие на взаимоотношенията в хипотетичното VI 

действие. Следователно, Шекспировите комедии имат „двойствено послание както в 

синхронен, така и в диахронен план” – всички завършват с женитби и помирения, но 

предполагат бъдещи проблеми, а всички заедно представят една все по-мрачна картина 

на света. 

 „Темата, винаги еднаква, се връща в минорна и в мажорна гама, във всички 

регистри на Шекспировата музика; чуваме я в лиричен, повтаря се в трагичен, 

гротесков, патетичен или ироничен тон.”
92

  

 Пиесите на Шекспир ни предлагат възможността да огледаме всички важни 

теми на човешкото Битие. Затова би могло да ни бъде полезно да ги схващаме като 

един вид музикално произведение – нещо като хипер-симфония в 36 части, всяка една 

от които има своите Тема А, контрастна Тема Б и Реприза. Във всички тях преобладава 

минорният ключ, независимо от жанра. Въпреки това, финалният акорд изглежда 

мажорен във всяка една от пиесите, тъй като все пак накрая Доброто побеждава, 

лошите са наказани, добрите са възнаградени, а влюбените се оженват или пък тяхната 

любов се оказва нещастна, но по-силна от всички наложени ограничения. В този 

смисъл, пиесите на Шекспир са модел, претворен в много произведения на изкуството 

след него. И ако вземем за пример отново музиката – едно от най-познатите 

произведения вероятно би бил Моцартовият „Реквием” – частта „Lacrimosa” – 

естествено – е минорна, но финалният акорд – „Amen!” – е мажорен! 

 Но докато музиката има даденост да въздейства директно на сетивата, театърът 

(най-малкото – Шекспировият) е свързан със Словото и то трябва да изпълни 

функциите на хармонията и полифонията, дори и на додекафонията... Тоест, начинът, 

                                                 
92

 Кот (1986/6): с. 109. 
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по който Шекспир подрежда думите, е доста сходен с начина, по който Моцарт реди 

(по сполучливата фраза на Питър Шафър) „твърде много ноти”. 
93

 

 И – парадоксално! – изглежда, че трагедията „Ромео и Жулиета” има мажорен 

финал. Комедиите имат Тема А (Ерос), Тема Б (Танатос) и привидно оптимистичен 

завършек, но дълбоко под него само един-единствен бемол внася минорна нотка в 

самия край и така оставя отпечатък върху цялото произведение. 

 

Шекспирови фрактали 

Обект, в чиято структура има сходство на цялото със собствените му части, в 

съвременната наука се нарича ФРАКТАЛ
94

. Като математически явления фракталите са 

познати още от XIX век, но терминът е въведен през 1975 г. от френско-американския 

учен Беноа Манделброт, роден в Полша. Той твърди, че „Облаците не са сфери, 

планините не са конуси, бреговите линии не са кръгове, а кората не е гладка, нито 

светкавицата се движи по права линия.” Цитатът е от „Фракталите: полезна 

красота”
95

 от Едита Патжалек от Технологичния университет в Айндховен, Холандия. 

В началото на  статията си, авторът определя фракталите като нов клон в математиката 

и в изкуствата. Патжалек твърди, че повечето физически/материални системи и 

човешки артефакти не могат да бъдат описани от стандартната, Евклидова геометрия, 

докато фракталната предлага почти неограничени възможности за описание, измерване 

и предвиждане на тези природни феномени.  

Фракталният обект е изграден на принципа на самоподобието (self-similarity), 

тоест идентичната или сходната форма на цялото и неговите части. Раздробяването се 

постига чрез итерация, тоест чрез няколкократното повторение на един и същи процес. 

Пример за геометричен фрактал е Триъгълникът на Сиерпински
96

, който представлява 

равностранен триъгълник, раздробен на по-малки, чиито ъгли разполовяват през 

средата страните на големия. Всяка следваща стъпка на итерация повтаря същия 

процес, но раздробяването не нарушава целостта и формата на първичния обект: 
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 От лат. fractus – счупен, раздробен. 
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 Patrzalek (S.a.): <http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-Model/Fractals-Useful-Beauty.htm>  
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 Вацлав Сиерпински (1882 – 1969) е полски математик, автор на над 700 статии и 50 книги.  
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Триъгълник на Сиерпински
97

 

 В студията си „Класически системи с итеративна функция”
98

 проф. Лари 

Ридъл разглежда Петоъгълника на Сиерпински:  

 

В глава 3 от дисертационния труд е изяснена метадраматичната структура на 

„Сън в лятна нощ”, а в Глава 4 – повтарящите се сходни мотиви в останалите 

Шекспирови комедии. Това ни води до заключението, че взети заедно, Шекспировите 

комедии съставляват единна, самоподобна цялост – сложен фрактал от 14 части, 

всяка от които е изградена от все по-малки елементи, наподобяващи формата на 

цялото. 

 Естествено, Бардът от Стратфорд на Ейвън няма как да е бил запознат с 

нововъведенията в съвременната наука. Факт е обаче, че фракталите са познати още от 

епохата на Ренесанса, макар и да не са били назовавани така. През 1525 г. Албрехт 

Дюрер публикува „Ръководство за художника”
99

. В частта „Мозайки, формирани от 

петоъгълници” немският ренесансов художник и теоретик представя един от първите 

описани фрактали: „На пето място, можете да комбинирате петоъгълниците по 

следния начин: Първо нарисувайте един петоъгълник и поставете петоъгълници със 

същия размер на всяка страна. След това поставете по пет петоъгълника по техните 

страни, по-точно по двете страни. Това ще доведе до образуването на пет тесни 
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 Riddle (1999). 
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 Пълното заглавие на труда е „Ръководство за художника: Ръководство за измерване на линии, 

равнини и триизмерни тела чрез пергел и линеал, събрани от Албрехт Дюрер за употреба от всички 

любители на изкуството, с подходящи илюстрации, подредени за печат в година MDXXV”. 
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ромба между тях. След това добавете петоъгълници в оформените ъгли, така че те 

да се допират до тесните ромбове с ъглите си. Можете да продължите по този 

начин, колкото желаете.”
100

 

 

 Очевидно е, че петоъгълниците на Дюрер и Сиерпински имат доста голяма 

прилика. Изглежда, че още в Ренесанса някои от великите умове на епохата са успели 

да предугадят развитието на науката през модерните времена. Комедиите на Шекспир 

не са изключение от това твърдение. Напротив – в изложението на настоящия труд бяха 

демонстрирани едни и същи елементи, изграждащи тъканта на всяка една от тях, а 

всички заедно – текстовия корпус на Шекспировата комедия. 

 Разбира се, би могло да се възрази, че математиката/геометрията нямат нищо 

общо с изкуството. В отговор на това само ще споменем, че съществуват изследвания 

върху музиката на Бах и Моцарт, които следват математически формули и имат 

фрактална структура, както и „Панчатантра”, и „Декамерон”, и La Sagrada Familia на 

Антонио Гауди, и много други произведения на изкуството. Освен това, доказано е, че 

фракталите съществуват и в природата – снежинките, морските вълни, броколите, 

карфиолът и много други растения следват същия модел на растеж. Човешкото тяло 

също представлява много сложна комбинация от фрактали като мускулите, белите 

дробове,  кръвоносната система, мозъкът. Което ни връща към идеята на Айзенщайн за 

неравнодушната природа.  

 Явно великите умове – всеки в своята епоха – са улавяли трептенията и ритъма 

на мирозданието и са успявали да му придадат понятна за своите съвременници форма 

– във вид на пиеси, романи, музикални произведения, картини, скулптури, концепции, 

формули. Незнайно как, Шекспир е опознал човешката природа по неподражаем до 

неговото време начин. Съумял е да претвори опознатото в диалози и монолози, в 

действия и сцени, в стих и проза, чрез богове и хора, чрез богати и бедни,  чрез мъже и 
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жени – влюбени, приети, отхвърлени, очакващи, самотни, нещастни, щастливи, но при 

всички положения – смъртни. 

Австрийският пианист и композитор Артур Шнабел казва: „Сонатите на 

Моцарт са забележителни – те са твърде лесни за децата и много трудни за 

артистите.” Това се отнася и до пиесите на Шекспир. Сюжетите им са лесни за 

разпознаване и възпроизвеждане (както и мелодиите на Моцарт), но драматургичната 

им тъкан в дълбочина е натоварена с много сложни пластове на познание за човешкото 

Битие. Всеки зрител може да открие собствения си изказ в рамките на една пиеса (или 

представление). Можем да следваме криминалната интрига в „Хамлет” или да се 

замислим над въпроса „Да бъдем или не”
101

; да възприемем „Бурята” като феерична 

приказка, или като елегия за прошката; а в „Макбет” да се ужасяваме от мистичните 

вещици или пък от разяждащата поквара на стремежа към власт. 

Всеки има възможността да се вълнува и правото да поеме толкова, колкото е 

собственият му багаж – емоционален и интелектуален. Бардът ни предлага и ни дава 

възможност не само да убием час-два в тъмния салон, но и да се срещнем със самите 

себе си. 

Шекспир рисува човешката душа.  

Според това как я виждаме, разбираме какви сме. 
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