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ШЕКСПИРОВИТЕ КОМЕДИИ И „РОМЕО И ЖУЛИЕТА” 

 

 

За Шекспир е писано толкова много, че дори е невероятно, че все още се пише за него. 

Все пак, с голяма доза сигурност предполагаме, че следващите редове най-вероятно няма да 

са последните по негов адрес. 

Тук няма да се занимаваме с противоречивия въпрос за авторството на пиесите, 

сонетите и поемите; по тази тема има прекрасни съчинения, застъпващи най-разнообразни 

и взаимно отричащи се гледни точки. Оказва се много трудно да се намерят взаимовръзки 

между произведенията и личния живот на Шекспир, като по този начин се „конструира” 

биографията на човек, за когото не се знае как точно е прекарал около половината от 

съзнателния си живот, освен че е писал познатите ни творби. Ще спомена само 

наблюдението на проф. Марко Минков, че ако искаме да отгатнем за личността от 

произведенията, а после да използваме тази хипотетична личност, за да вникнем в самите 

произведения, означава да се аргументираме „в кръг”
1
. Във всеки случай, липсват каквито 

и да са доказателства, че този човек въобще е плавал по море, въпреки, че в диалога на 

някои от пиесите му са включени детайли, професионален жаргон и познание на 

„истински” моряк. Същото важи не само за корабоплаването, но и за астрономията, 

политиката, медицината, физиката, военното дело, финансовите операции, историята, 

черната магия (може би и бялата, червената, жълтата или виолетовата), и т.н., и т.н.  

„Шекспир никога не е предвиждал, че някой някога ще изучава Шекспир. Не 

е случайно, че е направил всичко възможно да остане толкова анонимен.” 
2
 

Всъщност, не е толкова важно кой точно е написал пиесите. Важно е, че той (тя/те) е 

уловил, пресял, премислил и изстрадал съкровената същност на човешкия род; че е успял 

да пресъздаде откритията си на достъпен за широк кръг хора език; че е създал структура и 

форма на сценичния разказ, която и до днес е актуална и вълнуваща; че е смесил 

съществуващите жанрове в непозната до преди това амалгама; че, че, че... 

А най-важното е, че произведенията му (й/им) все още са тук, че са живи и че 

продължават да вълнуват много хора по целия свят. 

 

                                      
1  Минков, Марко. Шекспир, Епоха и творчество. София, ИК „Емас”, 1992. Стр.80. 

2  Brook, Peter. Evoking (And Forgetting!) Shakespeare. Nick Hern Books, 2002. Стр.47 (преводът е мой, както и навсякъде, където не е 
посочено друго). 
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* * * 

Според Първото Фолио (1623 г.) драматургичното творчество на Шекспир обхваща 

36 пиеси. Към канона в последствие са добавени и „Перикъл, Принцът на Тир” (писана 

вероятно в съавторство с Джордж Уилкинс, 1609) и „Двамата благородни роднини” 

(вероятно в съавторство с Джон Флетчър, издадена за първи път едва през 1634). Слухът за 

откритата преди около две години изгубена драма „Карденио” засега остава само 

любопитна новина. Поради причини, които ще станат ясни малко по-късно, ще се 

придържаме към канона от 36 пиеси. Изданията в България ги определят жанрово като:  

 

10 трагедии:  

„Тит Андроник” (1594, вероятно в съавторство с Джордж Пийл), „Ромео и Жулиета” 

(1595), „Юлий Цезар” (1599), „Хамлет” (1601), „Отело” (1604), „Крал Лир” (1605), 

„Макбет” (1606), „Антоний и Клеопатра” (1607), „Кориолан” (1607),  „Тимон Атински” 

(1608, вероятно в съавторство с Томас Мидълтън). 

 

10 исторически драми:  

„Хенри VI” (II част - 1590, I част - 1591, III част - 1592), „Ричард III” (1593), „Ричард II” 

(1595), „Крал Джон” (1596), „Хенри IV” (I част - 1597, II част - 1598), „Хенри V” (1598), 

„Хенри VIII” (1613, вероятно в съавторство с Джон Флетчър). 

 

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 трябва да се направи уговорката, че различни 

изследователи определят жанра им по различен начин. Все пак, ще се съобразим с 

класификацията на Първото Фолио (1623 г.), в което „Цимбелин” и „Троил и Кресида” 
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(въпреки, че дори не е вписана в съдържанието) са сред трагедиите, а останалите четири са 

в групата на комедиите.  

Това издание се възприема като най-релевантно не само поради факта, че 

исторически то стои най-близо до написването им, но и до първата им сценична 

реализация. Освен това, трябва да вземем под внимание и един любопитен факт от 

завещанието на Шекспир:  

„/.../ and to my ffellowes3 John Hemynges, Richard Burbage and Henry Cundell 

XXVIs VIIId а peece to buy them Ringes.”4.  

 

Сумата от 26 шилинга и 8 пенса никак не е малка. Покупателната  сила на тази сума 

в днешно време варира между 3740 британски паунда (изчислено като като цена на труда – 

в надници) и 76500 паунда (изчислено като потенциална инвестиция)
5
. Дори да вземем за 

ориентир най-малкия възможен съвременен еквивалент от 3740 паунда (или 4268 евро), 

можем да си дадем сметка за доста високата стойност на въпросните пръстени.  

Получателите на пръстени, всеки на стойност 26 шилинга и 8 пенса (т.е. 4268 евро) 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. Защо това е важно по отношение на Първото Фолио? – Джон Хемингс и Хенри 

Кондъл са съставители на това издание! Двамата са познавали добре оригиналния жанров 

ключ, заложен от автора на пиесите и представен пред публика. Следователно, 

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

публиката. 

Има още една причина, поради която Първото Фолио се възприема като най-

авторитетно, особено по отношение на жанровите определения. Термините „проблемни 

пиеси” („Добрият край оправя всичко”, „Мяра за мяра”, „Троил и Кресида” и „Хамлет”) 

и „романси” („Цимбелин”, „Зимна приказка”, „Бурята”) са въведени от Фредерик Самюъл 

Боас
6
 в труда „Шекспир и неговите предшественици” (1896 г.). Авторитетният английски 

учен оказва силно влияние върху следващите изследователи, които по този начин 

подчертават разликата в цялостното настроение и особено във финалите на всяка една от 

                                      
3  Английската дума „fellow” на български може да се преведе не само като “колега”, „съученик”, „съратник”, но и като „приятел”, „другар”, 

„събрат”. 

4  „/.../ а на моите колеги и приятели Джон Хемингс, Ричард Бърбидж и Хенри Кондъл по 26 шилинга и 8 пенса на всеки, за да им се 

купят пръстени” 

5 Вж.: www.measuringworth.com/ukcompare/relativevalue.php 

6  Boas, Frederick S. – Shakspeare and His Predecessors. London: John Murray, 1910. Стр. 344-408, 504-539. 
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тези пиеси. Смятам, че и в останалите – уж „чисти” – комедии има доста драматични и 

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 и жанрово развитие. Във всеки случай, има очевидно „смрачаване” 

на настроението в пиесите на Шекспир в рамките на 24-годишната му активна творческа 

дейност (1590 – 1613).  

В този ред на мисли, когато говорим за творба на Шекспир в жанра „комедия”, този 

термин ще 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”. 

             

 Илюстрация 1: Съдържание на Първото Фолио                          Ил.2: Съдържание на комедиите в Първото Фолио 

 

Изследванията върху комедиите на Шекспир у нас (а и в световен мащаб!) не са 

многобройни, докато самите пиеси са претърпели множество сценични интерпретации, при 

това – доста повече от трагедиите и значително повече от историческите драми. Комедията 
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често е възприемана като „лек” жанр, създаден единствено за забава, не само у нас. Поради 

това някои от пиесите му, написани в третия и четвъртия период на творческия му път 

(след 1600-1601 г.), са жанрово определени като „проблемни пиеси”, „комедии на 

песимизма”, „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.). Все пак, 

неоспорим факт е, че има видима разлика в баланса на настроенията в комедиите, писани 

до 1600-1601 г. и тези, писани след това. От „Комедия от грешки” до „Бурята” този жанр 

претърпява огромна еволюция. От друга страна, същата тенденция на „смрачаване” се 

наблюдава и при трагедиите, и при историческите драми.   

 

*** 

 „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.” 7 

Забележителната фраза на Ян Кот говори иронично 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 в театъра сме свикнали да наричаме 

„перспектива на образа”. 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 фабулата. Струва си да 

разгледаме комедиите на Шекспир чрез елементи на действения анализ и режисьорската 

експликация, което задава важни въпроси по отношение на сценичната им интерпретация, 

особено от гледна точка на жанра. 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 съществуващия драматургичен текст. 

Така можем да предложим разбиране не само за жанровите особености на 

шекспировите комедии, но и да дадем ориентири за по-дълбоко проникване в драматизма 

им при бъдещи сценични интерпретации. Това в никакъв случай не означава, че те 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, 

                                      
7  Кот, Ян. Шекспир – наш съвременник. „Театрален бюлетин”, бр.3-6, 1986. 
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като по този начин подсилва техния трагизъм. Именно в това се състои драматургичния 

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.  

Ако  погледнем на шекспировите комедии през призмата на „ненаписания епилог”, 

можем да съставим хипотези за възможното развитие на персонажите и 

взаимоотношенията след финала на пиесата. По този начин могат да се открият 

интерпретативни ключове, които използват цялата богата палитра от средства на 

драматургичния текст. 

 

*** 

Тъй като основна тема на комедийния жанр е Любовта, а основният проблем, който 

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

изглежда, че Шекспир изгражда фабулата по схемата на римската комедия. Неин 

предвестник е Новоатическата комедия, чийто единствен представител с почти изцяло 

запазен текст е „Мъчният човек” на Менандър. 

Основните компоненти на жанра, често срещани 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), поставящи препятствия пред 

любовта; 

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

- преобличания, понякога водещи до привидна смяна на пола;  

- припознаване чрез предмет (пръстен, медальон) 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;  

- 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);  

- тържествуваща любов на младите, за сметка на плановете на старите; 

-  щастлив завършек и женитба на Влюбените (осъществена или предстояща).  
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Шекспир прави някои нововъведения. Като цяло, при него социалните ограничения 

са премахнати. Неговите „влюбени” обикновено са от един и същи ранг, независимо от 

класовата им принадлежност, т.е. и двамата влюбени са или бедни, или богати, или 

неизвестно какви. Това обстоятелство лишава героите от възможността да приемат 

нежелан брак поради по-високия статус на кандидат-жениха и ги прави по-настойчиви и 

изобретателни в преследването на любовта. Следователно, проблемите им са от друго 

естество: силна воля на родители; физическа раздяла поради стечение на обстоятелствата; 

невъзможност за преодоляване на собственото его и нежелание за искреност с партньора; 

скриване на любовта зад маската на омразата или безразличието; но най-често – смяна на 

обекта на любовта, обикновено в ущърб на най-близкия приятел/приятелка. 

Важно е да отбележим и различията в трактовката на комедийните образи. При 

авторите преди Шекспир те са по-скоро схематични – един герой изобразява определен 

социален типаж и неговото поведение е до голяма степен обусловено от неговия статус. 

Бардът премахва социалните ограничения и това му позволява да навлиза все по-дълбоко в 

психологията на отделни индивиди, които са ръководени не от обществени кодове на 

поведение, а от личностни качества и взаимодействия. Това вече е голяма 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. 

Освен това, в шекспировата комедия моралният императив не е предпоставен и, 

следователно, трактовката на героите е далеч от тенденциозността на нормативната 

драматургия. Дори т.нар. „злодеи”, които плетат интриги, злепоставят невинни създания, 

облагодетелстват се за сметка на останалите и т.н., имат психологическа мотивировка за 

тези си действия (накърнена гордост, обида, отхвърлена любов), а не са изначално „зли” 

сами по себе си. 

Голямото откритие на Шекспир е, че той изоставя неоспоримо-щастливия завършек, 

а постепенно разработва „достатъчен финал”, в който героите не винаги получават онова, 

което искат, а по-скоро това, което са заслужили. 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. Не можем да пропуснем и степента на напрежение и 

заплаха от разруха, която някакво чудодейно събитие успява да уталожи. Два примера: 

- Ако си представим, че в последната сцена на „Дванайсета нощ” Себастиан влезе на 

сцената малко по-късно (което води до разплитането на всички загадки), много е 

вероятно той да се появи като втори Фортинбрас, т.е. да намери само труповете на 
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Виола, Оливия, Орсино, Антонио, а може би и на някои други герои. С други думи, 

присъствието на Себастиан на сцената едновременно с Виола предотвратява 

превръщането на „Дванайсета нощ” в кървава трагедия на отмъщението, в която 

всички основни герои са мъртви, а Илирия е останала не само без държавен глава, но и 

без елит изобщо.
8
 

- В последната сцена на „Както ви харесва”, докато в Арденската гора четири 

„Влюбени” двойки се женят,  

   „/.../ княз Фредерик, узнал, че всеки ден  

        се стичат благородници насам,  

        събра войска и лично я поведе  

        към таз гора със цел да хване брат си  

        и на палача да го предаде;  

        но, наближил ви, срещна стар отшелник  

        и след беседа с него се отказа  

        от злия си кроеж и от света,  

        като реши короната да върне  

        на своя брат, а пък на тези с него —  

        иззетите земи. /.../”9 

 

И в двата случая напрежението е доведено до границата на трагедията, но чудодейно 

събитие преобръща хода на действието и създава условия за помирение, тоест – за 

комедиен завършек. Примери има във всяка от шекспировите комедии, а тези сюжетни 

ходове указват, че финалите в повечето случаи са подчертано изкуствени, а някои от тях – 

сякаш насилствено наложени, като така прекъсват логичния ход на взаимоотношенията 

между героите им. Доста често някой от персонажите се обръща директно към публиката и 

произнася монолог или пее песен, която по някакъв начин напомня стремежите на героите 

и по този начин създава меланхолично настроение, включително от раздялата със зрителя. 

Разглеждайки пиесите от гледна точка на хипотетичното бъдещо развитие на 

сюжета (следвайки логиката на психологическата мотивация), предполагаме, че всяка една 

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

                                      
8  Виж: Шекспир, Уилям. Дванайсета нощ, V, 1. В: Комедии, т.2, стр. 587-603. С., Народна култура, 1971. 

9  Шекспир, Уилям. Както ви харесва, V, 4. Тук и навсякъде по-нататък преводът на шекспировия текст е на Валери Петров, ако изрично 
не е указано друго. 
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завършек. По този начин по-ясно се открояват и подобни мотиви във фабулите на самите 

пиеси, които подсказват такова бъдещо развитие. 

Питър Брук твърди, че уникалността на Шекспир се съдържа във факта, че е създал 

около хиляда персонажа и така е съумял да се постави на мястото на хиляда различни 

гледни точки. Ако вземем всичките му пиеси и погледнем пресичащите се линии на тези 

гледни точки, ще видим поле с невероятна плътност и сложност. Така ще открием, че 

онова, което е създал е доста различно от творчеството на който и да е друг автор – то не е 

шекспировата гледна точка към света, а нещо, което се родее с реалността.10 

Вече имах възможността да споделя схващането, че би могло да ни бъде полезно да 

възприемаме всички шекспирови пиеси заедно, сякаш са някакъв особен вид музикално 

произведение – нещо като хипер-симфония в 37 части, всяка една от които има своите Тема 

А, Тема Б и Реприза.11 Всъщност, не само Брук отбелязва, че Шекспир сякаш е писал едно 

голямо произведение, като обглежда едни и същи теми чрез сходни ситуации, в различен 

жанров ключ. Освен това ни е завещал няколко варианта за завършек, по които можем да 

се ориентираме за целия му драматургичен подход, очертаващ драматична перспектива в 

„ненаписания епилог”. Основните индикатори, които следим, са ЖЕНИТБА и 

ПОМИРЕНИЕ, а перспективата на развитие можем да видим чрез начина на трактовка на 

същите теми и ситуации в други шекспирови пиеси, независимо от жанра им. Отново два 

примера: 

- В „Дванайсета нощ” Оливия се омъжва тайно за Себастиан, понеже го смята за 

близначката му Виола, а княз Орсино се жени за Виола, след като тя доста време 

го е залъгвала, че е момче на име Цезарио. Какво се случва, когато някой встъпва 

в брак или консумира любовно увлечение, мислейки, че партньорът е някой друг, 

са развити в „Добрият край оправя всичко” и „Мяра за мяра”. 

- В „Както ви харесва” Фебе е влюбена в Розалинда (преоблечена като момче под 

името „Ганимед”), но накрая се съгласява да се омъжи за влюбения в нея 

Силвий, разбирайки, че няма шанс с Ганимед. Какво се случва по-нататък с 

компромисни или наложени насила бракове можем да видим описано в 

„Добрият край оправя всичко”. 

 

                                      
10  Виж: Brook, Peter. Evoking (and Forgetting!)Shakespeare. Nick Hern Books, 1998, стр.15-16, както и Brook, Peter. What Is a Shakespeare? В: 

The Shifting Point. Methuen, 1987, стр. 75-77. 

11  Виж: Кауков, Петър. Шекспир, „Ноктюрно”. В: Шекспир в България днес – 450 години от рождението на Шекспир. Съст. Камелия 
Николова. София. НАТФИЗ, 2014, стр. 115-133. 
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В Приложение 1 предлагам примерния модел, по който се развива метода за анализ 

и интерпретативен ключ към шекспировите комедии. 

Да вземем за пример една от пиесите му, в които знаем какво се случва след 

женитбата на влюбените, а именно – „Ромео и Жулиета”, след като първата половина на 

трагедията се развива като „истинска” комедия.  

Не е тайна, че Шекспир все по-умело ползва натрупан опит и готови сюжетни схеми 

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 

фабулата 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” на Томас Кид – образец за жанра „трагедия на отмъщението”. 

След още една година, с „Ромео и Жулиета” (1595) Шекспир обединява двата 

жанра, привидно механично, но всъщност именно по този начин формира своеобразния си, 

непознат до този момент творчески почерк, който ще го превърне в най-успешния 

драматург през следващите над 400 години. 

Да опитаме да изброим повтарящите се мотиви (подкрепени с конкретни реплики) в 

„Ромео и Жулиета”12 и праобразът на римската и ренесансовата комедия – новоатическата 

„Мъчният човек”
 13: 

Тема „Мъчният човек” „Ромео и Жулиета” 

Пролог, който 

представя мястото на 

действие, героите и 

проблемите, които 

трябва да се 

разрешат, както и 

молба за 

снизхождение от 

страна на публиката. 

ПАН: 

Мислете, че това е Фила, в Атика, 

а пък това светилище на нимфите,  

отдето ида, е дълбоко тачено  

за тия, що копаят камънаците. 

А на полето вдясно има жилище  

един човек без капчица човещина  

на име Кнемон, зъл и лют към хората. 

/.../ 

 

Девойката, възпитана в лишения,  

не знае зло. /.../ 

               Ще направя тъй, че идвайки  

на лов случайно тук, из тези местности,  

ХОР: 

Два рода равно знатни от Верона,  

чиято красота е тук пред вас,  

отново нарушавайки закона,  

проливат ближна кръв със вражи бяс. 

| 

| 

| 

| 

V 

Двамина млади през стени от злоба 

обикват се под гибелна звезда 

и таз любов, отвела ги до гроба, 

погребва с тях и кръвната вражда. 

                                      
12  Шекспир, Уилям. Трагедии, т.1, стр. 135-273. 

13  Менандър. Мъчният човек. В: Антични комедии. София, Народна култура, 1978. Стр. 193-240. Превод – Александър Ничев. 
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със някакъв приятел, знатен юноша /.../  

да я залюби силно, до безумие. 

Ей главното. Подробности ще видите, 

ако решите. Моля, заповядайте! 

 /.../ 

...във хода на два часа тази драма  

ще занимае тънкия ви слух.  

Където тя не е дотам добра,  

дано помогне нашата игра. 
 

Особености на 

Любовта 

ХЕРЕЙ: 

То пречиш ли на любовта, засилва се, 

забързаш ли я, бързо иде краят й. 

РОМЕО: 

С въздишки страстни свода ний кадим; 

опитай се да пръснеш този дим –  

в миг пламъци ще лумнат от очи;  

но хайде на пожара попречи –  

в море от плач ще потопиш света. 

Това, приятелю е любовта. 
 

Решимост на 

Влюбения 

СОСТРАТ: 

Девойката не ще ли взема? 

ГОРГИЙ: 

Никога не ще я вземеш. /.../ 

СОСТРАТ: 

Аз трябва да умра или с девойката  

да бъда жив! 
 

 

 

БЕНВОЛИО: 

Послушай мене: забрави за нея! 

РОМЕО: 

Ти искаш да забравя да живея? 

Враждебност към 

Влюбения от страна 

на семейството на 

Влюбената. 

КНЕМОН: 

Тук портик ли е или място публично?  

При моите врата ли ще се срещате, 

когато ви се ще?  

ТИБАЛТ: 

Един Монтеки, вуйчо! Мръсен враг  

дошъл е във дома ви, безобразник,  

за да скверни семейния ни празник! 
 

Красотата на 

Влюбената в очите на 

Влюбения. 

СОСТРАТ: 

        Зевсе, татко мой! Пеане-Фебе!  

Диоскури! Гледайте! Че тя е прелест! 

РОМЕО: 

Но стой, каква е тази светлина,  

която на прозореца изгрява?  

Той Изток е, а Жулиета – слънце! 
 

Опасности пред 

Любовта. 

ДЕВОЙКАТА: 

Кой бог ще ме избави? Аз нещастната! 

Какво шуми? Навярно татко! Връща се! 

Ако ме свари вън от къщи, сигурно  

ще има бой! 

ЖУЛИЕТА: 

О, аз горката!  

/.../ 

 

Ако те сварят тук, ще те убият! /.../ 
 

 

Да спрем дотук, въпреки, че могат да се изброят още прилики. Подобни и дори 

идентични на горните мотиви могат да бъдат открити във всички шекспирови комедии и 
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доста от останалите му пиеси. Къде са обаче разликите? Защо „Ромео и Жулиета” най-

неочаквано (макар и заявено още в Пролога) се преобръща с главата надолу и се превръща 

в трагедия? 

Явно е, че Брат Лоренцо и Дойката са „помагачите” в пиесата и ако неговият план бе 

успял, накрая щяхме да видим Монтеките и Капулетите как си прощават и как любовта на 

децата им „погребва […] кръвната вражда”14, без да се налага самите те да бъдат 

принесени в жертва. 

 

Няколко са събитията (следващи едно от друго), които преобръщат жанра: 

1. Унижението, което Тибалт изтърпява от синьор Капулети, когато се опитва да 

изгони Ромео от приема (I, 5)
15

. 

2. Свадата между Тибалт и Меркуцио (III, 1). 

3. Появата на Ромео по време на тази свада, след като току-що се е венчал с 

братовчедката на Тибалт, т.е. – за Жулиета (III, 1). 

4. Убийството на Меркуцио и обвинението му към Ромео, че той е виновен за това 

(III, 1). 

5. Ромео убива Тибалт и е осъден от Княза на изгнание (III, 1). 

Тези събития все още нямаше да бъдат толкова фатални, ако не се бяха случили още пет: 

6. Синьор Капулети спешно решава Жулиета да се венчае за граф Парис след три 

дни (III, 4). 

7. Брат Лоренцо привежда в изпълнение резервен план: Жулиета изпива приготвена 

от него отвара, от чието действие изглежда като мъртва (IV, 1). 

8. Балтазар отива в Мантуа и съобщава на Ромео за смъртта на Жулиета, без да 

знае, че това е част от плана на брат Лоренцо. Скоро след това Ромео си купува 

отрова (V, 1). 

9. Брат Франциско не съумява да отнесе на Ромео писмото, в което брат Лоренцо 

му обяснява целия си план (V, 2). 

10. Ромео изпива отровата, купена в Мантуа, малко преди събуждането на Жулиета. 

Малко по-късно тя отказва да тръгне с брат Лоренцо и също се самоубива с 

кинжала на Ромео. (V, 3). 

 

                                      
14  Шекспир, Уилям. Ромео и Жулиета – Пролог. 

15  Римските и арабските цифри указват съответно действие и сцена в пиесата. 
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Изброихме десет основни събития, четири от които са концентрирани в III действие, 

1 сцена. При Шекспир първата сцена на третото действие винаги е белязана от голям 

трус/обрат във взаимоотношенията, който представлява „началото на края”. Например: 

- В „Дванайсета нощ” Оливия признава любовта си на Цезарио/Виола, но тя я 

отхвърля, защото не може да се влюби в жена. 

- В „Напразни усилия на любовта” дон Армадо освобождава Кратун и го изпраща 

с любовно послание до Жакнета, а Бирон му дава обяснението си до Розалина, 

след което произнася монолога, в който признава, че е влюбен и с това нарушава 

клетвата си пред Краля. 

- В „Бурята” Фердинанд и Миранда признават един на друг любовта си, под 

радостния поглед на Просперо. 

- В „Двамата веронци” Протей издава най-добрия си приятел Валентин на 

Миланския дук, че същата нощ ще открадне дъщерята на дука – Силвия. Дукът 

прогонва Валентин в изгнание, който се съюзява с разбойници близо до 

границите на Мантуа. (Интересно е да се отбележи, че Ромео също е веронец и е 

заточен от Княза пак в Мантуа). 

Така и „Ромео и Жулиета” е комедия, чийто край също започва в средата на 

пиесата – в Трето действие, Първа сцена (III, 1). Почти до самия финал Шекспир поддържа 

напрежението чрез илюзията, че сюжетът все пак е възможно да се върне в комедийното 

русло, водещо до тържество на любовта, помирение и щастлив финал. Но отново, както и в 

комедиите, чудодейни случки и събития осуетяват този ход на действието. В комедиите се 

случва точно обратното – неочакваните случайности осуетяват трагичния (или поне силно 

драматичния) завършек. Схемата е същата, посоката на действие на Случайността създава 

разликата в жанра. До подобни разсъждения достига и британският учен Антъни Натъл, 

като не само изброява комедийните мотиви (младите влюбени се събират, независимо от 

родителската съпротива; хетеросексуалната любов надмогва и разрушава сплотеността на 

мъжка компания; свещеници в ролята на божествени посредници в интригата), но и обръща 

особено внимание на темпото. Натъл отбелязва, че една и съща история може да звучи 

комично, когато е разказана бързо, и трагично – когато действието е забавено. 

Следователно, темпото е от съществено значение, а в „Ромео и Жулиета” Шекспир не 

желае да го намали и да „спре да тича”, независимо че трагичният завършек е неизбежен.
16

 

Във всички произведения на Шекспир, независимо от техния жанр, е видима и ясно 

различима тенденцията на постепенно сгъстяване на мрачните настроения и внушения, 

                                      
16  Nuttall, A.D. Shakespeare the Thinker. Yale University Press, 2007. Стр.100-101. 
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заплитане на фабулата, усложняването на темите и персонажите и все по-болезненото 

изследване на неразрешими проблеми на човечеството. Ако първата му зряла трагедия – 

„Ромео и Жулиета” – отначало гледа на света през комедийна призма, то според Ян Кот17 

една от последните – „Макбет” – ни представя историята като кошмар. 

 

В „Ромео и Жулиета” виждаме модела на зрялата шекспирова комедия, защото 

структурата и композицията й дават посоката на развитие на жанра – от надежда до 

крушение; от жизнеутвърждаващ хумор до всеобща разруха; от Ерос до Танатос. 

 

*** 

  В заключение отново ще подчертаем, че песимистичните нотки и мотиви по 

никакъв начин не отнемат комичната сила на пиесите. Напротив, само ги подсилват, така 

както смешните сцени в трагедиите ни помагат да достигнем до катарзис. Впрочем, 

театралните спектакли и екранизации на шекспировите произведения през последните над 

30 години, особено в англосаксонските страни,  показват трайна тенденция на смесване на 

жанровете, тоест – на по-голямо доверие в драматургичния материал на гения от 

Стратфорд на Ейвън. 

 Трудно можем да повярваме, че това бележи нов Ренесанс, но често илюзията е по-

приятна от действителността. Затова и продължаваме да ходим на театър и кино – за да се 

потопим в един свят, който много прилича на нашия, но в който хората могат да говорят 

твърде пиперливо, но и доста красиво. А Шекспир е един от най-големите ни Учители, чрез 

чиито произведения опознаваме не само силата на Изкуството, но и „чудноватата пъстра 

драма”
18

 на Живота. 

                                      
17  Кот, Ян. Op.cit. 

18  Шекспир, Уилям. Както ви харесва, II, 7, монолог на Жак („Целият свят е сцена.....”) 
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РЕЗЮМЕ 

Петър Кауков е театрален режисьор и асистент във Факултет „Сценични изкуства”, както и 

редовен докторант в НАТФИЗ с научни ръководители проф. д.н. Камелия Николова и проф. д-

р Атанас Атанасов. Тема на докторската дисертация на Кауков е „Комедиите на Шекспир: 

въпроси на сценичната интерпретация”. 

В статията „Комедиите на Шекспир и „Ромео и Жулиета”” Петър Кауков разглежда 

характерните особености на шекспировия тип комедия. На първо място изследването 

определя обекта си, а именно четиринайсетте пиеси, жанрово определени като комедии в 

Първото Фолио (1623 г.), след което отбелязва съответствията (подкрепени с конкретни 

реплики) между новоатическата комедия „Мъчният човек” от Менандър, като първообраз на 

римската и ренесансовата комедия, и първата зряла трагедия на Шекспир – „Ромео и 

Жулиета”, чиято първа половина се развива по комедийната сюжетна и персонажна схема, 

създадена през епохата на Елинизма. Изследването предлага метод за анализ и дефиниране 

на жанрови кодове на шекспировите комедии през призмата на хипотетичното бъдещо 

развитие на сюжета. 

 

SUMMARY 

Petar Kaukov is a stage director and Assistant Professor at the Faculty of Stage Arts, as well as a 

PhD student at NATFA supervised by Prof. Sc.D. Kamelia Nikolova and Prof. Dr. Atanas Atanasov. 

Peter Kaukov's dissertation topic is Shakespeare's Comedies: Issues of Stage Interpretation. 

In the article The Comedies of Shakespeare and Romeo and Juliet Kaukov examines some 

characteristics of Shakespeare's type of comedy. The study determines its object, namely the 

fourteen plays, defined by genre as ‘comedies’ by the First Folio (1623). Then Kaukov marks 

correspondences (illustrated by specific lines) between the Athenian New Comedy The Grouch 

(Dyskolos) by Menander, as a prototype of the Roman and Renaissance comedies on the one hand 

and, on the other hand – the first mature tragedy of Shakespeare – Romeo and Juliet, the first half 

of which represents and develops a comedy plot and character scheme created in the era of 

Hellenism. The study proposes a method for analysing and defining the genre codes of 

Shakespeare's comedies through presenting a hypothetical future development of the plot. Thus, 

Kaukov presents a possible approach towards Shakespeare’s comedies. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример за индикатори на експликационна форма и интерпретативен подход към 

комедиите на Шекспир.  © Петър Кауков 

 

БУРЯТА 
Място на действие: Остров в Средиземно море 

 

ОСНОВНИ СЮЖЕТНИ 

ХОДОВЕ 

 

Братът на Просперо – Антонио –  е 

узурпирал трона на Милано, в съюз 

с краля на Неапол – Алонзо. 

Просперо е заточен с дъщеря си 

Миранда на безлюден остров, 

където живее уродливото същество 

Калибан. 

Просперо владее свръхестествени 

сили, с помощта на подчиняващия 

му се дух Ариел, е завладял 

острова, собственост на Калибан, и 

го е направил свой роб. 

Просперо и Ариел сътворяват буря, 

в която претърпяват 

корабокрушение краля на Неапол 

Алонзо, синът му Фердинанд, брат 

му Себастиан, княза на Милано 

Антонио и придворните им, вкл. 

слугите-пияници Стефано и 

Тринкуло. Всички те биват 

постоянно омагьосвани и 

заблуждавани, докато Фердинанд 

среща Миранда, двамата се 

влюбват. Просперо изпитва 

любовта на Фердинанд и накрая има 

дава благословията си. 

 

 

СИТУАЦИИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 

/ ЗАПЛАХА ПРЕДИ 

ПОМИРЕНИЕТО 

Антонио убеждава Себастиан – брат 

на неаполския крал Алонзо – да 

убие брат си, докато спи. 

Калибан убеждава Стефано да убие 

Просперо и да стане крал на 

острова. 

 

РАЗВРЪЗКА / 

СЪБИТИЯ, КОИТО 

ПРЕДИЗВИКВАТ 

ПОМИРЕНИЕТО 

 

Просперо, владеещ 

магически сили, 

олицетворени от Ариел, 

осуетява всички злини. 

Фердинанд (син на Алонзо) и 

Миранда (дъщеря на 

Просперо) се обикват. 

Алонзо се разкайва и, като 

благодарност за собственото 

си и на сина си спасение, 

връща на Просперо властта 

над Милано. 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛ 

ЖЕНИТБА (предстояща): 

Фердинанд и Миранда. 

 

ПОМИРЕНИЕ: 

Просперо и Антонио, 

Алонзо и Себастиан. 

 

Мирът между Милано и 

Неапол е осигурен, чрез 

брака на наследниците на 

двата трона. 

 

 

НЕРАЗРЕШЕНИ 

ПРОБЛЕМИ / 

ПРЕДПОЛАГАЕМ 

ЕПИЛОГ / СХОДНИ  

МОТИВИ В ДРУГИ 

ПИЕСИ 
 

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, 

Сън в лятна нощ), да  

разклатят или унищожат 

политическия мир в страната 

(Призракът, Хамлет; 

Вещиците, Макбет ), а 

когато конфликтуват – да 

доведат света почти до 

разруха (Оберон и Титания, 

Сън в лятна нощ). 
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МНОГО ШУМ ЗА НИЩО 
Място на действие: гр. Месина, Сицилия 

 

ОСНОВНИ СЮЖЕТНИ 

ХОДОВЕ 

След успешна война, в дома на 

Леонато пристига Арагонският 

принц – дон Педро с незаконния си 

брат дон Хуан и свитата си от 

италиански благородници – 

Клавдио и Бенедикт.  

Клавдио е влюбен в Херо, дъщеря 

на Леонато. Принцът ги сгодява и 

ги въвлича в плана си да влюби 

един в друг остроумниците 

Бенедикт и Беатриче, които 

постоянно се заяждат един с друг. 

Планът успява, но междувременно 

дон Хуан иска да съсипе любимеца 

на брат си Клавдио. Херо е 

набедена от слугата на дон Хуан – 

Борачио, че  развратничи с него, 

разговаряйки интимно със 

слугинята й пред Клавдио и дон 

Педро.  

На сватбата Клавдио отхвърля 

Херо, като двамата с дон Педро 

хвърлят върху нея петното на 

развратница. 

Херо припада преди те да излязат, а 

Леонато също им вярва и обвинява 

Херо. Свещеникът успява да го 

разубеди и по негов съвет всички 

поддържат мита, че Херо е мъртва. 

Влюбеният в Беатриче Бенедикт 

застава на тяхна страна, против 

суверена и приятелите си. 

 

 

СИТУАЦИИ НА НАПРЕЖЕНИЕ 

/ ЗАПЛАХА ПРЕДИ 

ПОМИРЕНИЕТО 

Леонато и брат му Антонио влизат в 

директен конфликт с дон Педро и 

Клавдио. Бенедикт също се скарва с 

тях и предизвиква Клавдио на дуел. 

 

РАЗВРЪЗКА / 

СЪБИТИЯ, КОИТО 

ПРЕДИЗВИКВАТ 

ПОМИРЕНИЕТО 

Началникът на градската 

стража, Кучидрян, случайно  

разкрива заговора. Дон Хуан 

избягва, но впоследствие е 

заловен и ще бъде върнат в 

Месина, за да бъде наказан, а 

Борачио признава пред дон 

Педро и Клавдио, че Херо е 

невинна.  

Двамата се разкайват и дават 

обет, че Клавдио ще се 

ожени за племенница на 

Леонато, която прилича на 

Херо. 

 

 

 

 

 

 

ФИНАЛ 

ЖЕНИТБА (предстояща): 

Херо и Клавдио, 

Беатриче и Бенедикт.  

 

ПОМИРЕНИЕ: 

Леонато и Херо; 

Дон Педро, Бенедикт и 

Клавдио. 

 

В Месина настъпват мир и 

спокойствие. 

 

 

НЕРАЗРЕШЕНИ 

ПРОБЛЕМИ / 

ПРЕДПОЛАГАЕМ 

ЕПИЛОГ / СХОДНИ  

МОТИВИ В ДРУГИ 

ПИЕСИ 
Съмнение в измяна/изневяра, 

тегнещо над семейния живот 

(Двамата веронци, Сън в 

лятна нощ, Веселите 

уиндзорки, Добрият край 

оправя всичко, Зимна 

приказка, Отело). 

 

Съмнение в порочност и 

измяна на дъщеря или син 

(Венецианският търговец, 

Двамата веронци, 

Дванайсета нощ, Зимна 

приказка, Юлий Цезар, Крал 

Лир, Хенри IV) 

 

Разрушено приятелство 

(Двамата веронци, Както ви 

харесва,  Веселите 

уиндзорки, Дванайсета нощ, 

Добрият край оправя всичко, 

Зимна приказка, Отело, 

Тимон Атински, Макбет, 

Ричард II, Хенри IV, Хенри V) 

 

Бързото и лесно постигане на 

любовно единение 

предполага доста проблемен 

брак, докато 

противопоставянето между 

партньорите ги води до 

емоционална зрялост 

(Укротяване на 

опърничавата, Напразни 

усилия на любовта, Сън в 

лятна нощ, Ромео и 

Жулиета). 
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