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ДИНАМИКАТА НА ВРЕМЕТО В ПРЕСЕЧНАТА 
ТОЧКА МЕЖДУ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ И 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТА НА 
ПРОГРАМАТА НА МТФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ 2018

ИЛКОГАНЕВ

Пред ста ве те си, че се га вли за те в те а търа. Плати ли сте скъп би лет, за да 
мо же да сте по-бли зо до сце на та, за да има те по-доб ра ви ди мост, за да 
бъ де те по-бли зо до лю би ми те си ар тисти, за да по тъ не те по-дъл бо ко в 
ця ла та ат мос фера. Вгле дай те се в сце ногра фи ята! От сце на та ни прес-
ре ща ня как во ви зу ал но ре ше ние на спек та къла. Изпол з ва ни са опре-
де ле ни ма те ри а ли, ме бе ли изоб ра зя ват ня ка къв ин те ри ор; или има ме 
аб ст рак т на кон фи гу ра ция, съ че та ние меж ду сти ло ве, цве то ве и форми. 
На сце на та из ли зат ак тьори. Обле че ни са съв ре менно. Езикът, кой то 
го во рят, е съв ре ме нен; мо же да бъ де раз поз нат на ули ца та, в ежед не-
ви е то, сред мла ди те хора. Те го во рят та ка, как то го во ри те вие във ва шия 
дом, се мейст во, офис, сред при я те ли те си. Можем ли да ре гист ри ра ме 
то ва ка то актуален те атър?

***

Те а тъ рът по све та ре а ги ра приб ли зи тел но точ но и срав ни тел но бър зо на 
про ме ня щия се око ло нас живот. Не мо жем да раз съж да ва ме за не го ва та 
ме та мор фо за, без да си да ва ме смет ка за пов ра та на вре ме то, за пре ход-
ност та на са мо то сце нич но из куст во, за ка так лиз ми те в со ци ал ния свят, 
а и в лич ни те ни жи во ти. В Бъл га рия те а тъ рът се про ме ня бав но и то ва 
те че ние се вли яе от мно жест во по ли ти чески и со ци о кул тур ни фак тори. 
Както лип са та, та ка и на ли чи е то на кул тур на по ли ти ка непре къс на то 
вли я ят на естест ве но то му раз витие.

Ако си при пом ним сбор ни ка с док ла ди от те о ре тич на та диску сия в рам-
ки те на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ от 1999 г., 
ко и то ана ли зи рат те ат рал на та прак ти ка в края на 90-те, ще уста но вим 
на ли чи е то на во де щи те ми и проб ле ми – ка то по я ва та на ка те го ри я та 
„ал тер на ти вен те а тър“ в те ат рал ния език на про фе си о на листи те, как то и 
на бо ля ло то по ня тие „те ат рал на ре фор ма“. В своя док лад проф. Ни ко лай 
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Йор да нов каз ва: „Те ат рал на та прак ти ка през 90-те бе ше до ми ни ра на от 
ко но та ци и те на то ва по ня тие – в тях на та ин тер фе рен ция оба че посте-
пен но се раз ми ха гра ни ци те меж ду конвенционално и алтернативно; 
меж ду традиционно и авангардно“1. Разго во рът за не об хо ди мост та 
от ре фор ма на те ат рал на та систе ма не е прик лю чил, про дъл жа ва и до 
днес, тъй ка то ре ал но тя обус ла вя и есте ти ческо то раз ви тие на бъл гар-
ския те атър.

До ка то те ат рал на та ре фор ма за ни ма ва сек то ра през 90-те, а и в след-
ва що то де се ти ле тие пре диз вик ва се ри оз ни диску сии, ост ри ре ак ции и 
во ди след се бе си зна чи ми пос лед ст вия, то в пос лед ни те ня кол ко го ди ни 
по ня ти е то ня как офан зив но е из месте но от тер ми на „ме то ди ка“. Финан-
со во-сче то вод ни ят пра вил ник за опре де ля не на сред ст ва та въз ос но ва 
на За ко на за закри ла и раз ви тие на кул ту ра та на дър жав ни те кул тур ни 
ин сти ту ти, ко и то осъ щест вя ват дей ност в об ласт та на сце нич ни те из куст-
ва, взе пре вес над иде я та за как во то и да би ло ре фор ми ра не в те ат ри те, 
а твор ци те, опре де ля щи доско ро тен ден ци и те за раз ви ти е то на бъл гар-
ска та сце на, ка то че ли са от стъ пи ли пра ва и по зи ции пред фи нан систи, 
юристи и те ат рал ни ме ни джъри. Напре же ни е то, ко е то по ро ди пре ко мер-
на та упот ре ба на тер ми на методика, пре диз ви ка и ня кол ко ин те рес ни 
слу чая, ко и то опре де ле но зас лу жа ват на ше то вни ма ние, зас лу жа ват да 
бъ дат ана ли зи ра ни, про у че ни и раз г ле да ни де тайлно. Така на ре че на та 
„систе ма“, ко я то под чи ня ва дър жав ни те те ат ри на един общ прин цип, 
до ве де до под ред ба та на не о би чай ни па ра док си. В лип са та на ре а лен 
те ат ра лен па зар Ми нистер ст во то на кул ту ра та съз на тел но или не ор га-
ни зи ра един същ ностен и ув ле ка те лен състе за те лен прин цип, в кой то 
всич ки те ат ри са поста ве ни в об ща прогре сия под фор ма та на таб ли ца, 
ко я то из веж да във во де щи по зи ции оне зи от тях, ко и то пе че лят доб ре, 
спря мо те зи, ко и то са на за губа. По то зи на чин те ат ри те за поч ват са ми 
да из граж дат ху до жест ве ни и есте ти чески кри те рии по меж ду си и да 
са мо опре де лят не яс ни пра ви ла в про веж да не то на пе че лив ши стра те-
гии, ог леж дай ки се и срав ня вай ки се със сво и те кон ку ренти. На прак-
ти ка при вид на та лип са на кул тур на по ли ти ка, ко я то дър жа ва та тряб ва 
да упраж ня ва на те ри то ри я та на сво и те соб ст ве ни ин сти ту ти, се оказ ва 
на лич на и мно го яс но очер тана. Водещ е он зи те а тър, кой то в края на 
го ди на та раз по ла га с най-го лям фи нан сов пре хо ден остатък. Същи ят 

1 Йор да нов, Н. Как да мис лим за те ат рал на та прак ти ка на 90-те. – В: Те ат рал-
на та прак ти ка в края на 90-те, С., 1999, 140.
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то зи те а тър в ли це то на не го вия ме ни джър по лу ча ва пуб лич на награ да 
от Ми нистер ст во то на кул ту ра та за ви со ки пости же ния в об ласт та на 
те ат рал ния ме ни дж мънт и твор ческа та дей ност. През из ми на ла та 2018 
го ди на с та ко ва от ли чие бе ше награ ден Те а тър 199. По вся ка ве ро ят ност 
ус пе хът му се дъл жи на пос ле до ва тел на стра те гия, ко я то то ва те ат рал но 
яд ро под дър жа през го ди ните.

В след ва щи те ня кол ко ре да ще раз г ле дам ня кои от ак цен ти те в програ-
ма та на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, ко и то 
по ед на или дру га при чи на, ма кар и пла хо, са всъщ ност но си те ли те на 
про мя на та в бъл гар ския те атър.

В края на ка лен дар на та 2017 г. имен но в Те а тър 199 се по я ви един от 
спек так ли те, кой то не съм не но мо жем да опре де лим ка то съ би тие – 
„Чам ко рия“, с ав тор Ми лен Русков, ре жи сьор Явор Гър дев и с участи е то 
на За ха ри Ба харов. Актьо рът бе ше от ли чен с всич ки въз мож ни на ци о-
нал ни награ ди, сред ко и то ИКАР 2018 за во де ща мъж ка ро ля, „Аске ер“ 
2018 за съ ща та ка те го рия, как то и с награ да та на Сто лич на об щи на за 
яр ки пости же ния в об ласт та на кул ту рата. Спек та къ лът опре де ле но се 

„Чам ко рия“ по М. Русков, адап та ция и ре жи су ра: Я. Гър дев, Те а тър 199, 
2017/18
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рад ва на огро мен брой зри те ли как то в мал кия са лон на те а тъ ра, та ка 
и по тур не та, ко га то пуб ли ка та дости га до ня кол ко хи ля ди зри те ли за 
ве чер. „Чам ко рия“ бе ше и един от ак цен ти те в таз го диш на та програ ма 
на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, а зри те ли те 
бук вал но пре пъл ни ха са ло на на ос нов на та сце на на Дра ма тич ния те а тър 
„Сто ян Бъч ва ров“ в две те по ред ни ве че ри, в ко и то бе ше пред ставен.

Ана ло ги чен бе ше и ин те ре сът към дру гия спек та къл-съ би тие „Тан цът 
Дел хи“, кой то, от своя стра на, зас лу жи по чет но място в го диш на та ан-
ке та на „Ли те ра ту рен вест ник“, опре де лен ка то зна чи мо пости же ние с 
гла со ве те на во де щи те ат ро ве ди и те ат рал ни из с ле до ва тели.

И в два та при ме ра мо жем да от кро им един ин те ре сен па ра докс, спо ред 
кой то ед ни по-ско ро ка мер ни фор ми, пред по ла га щи по-лич но спо де ля не 
с пуб ли ка та, по-зат во ре но и ин тим но из жи вя ва не, всъщ ност се под на сят 
на зри те ля ка то ши ро ко  достъп ни те ат рал ни про дук ции и съ щев ре мен-
но се адап ти рат към го ле ми са ло ни, за ли, фести вал ни цен т ро ве и др. 
с цел дости га не то до по-ши ро ка ау ди тория. За съ жа ле ние, ця ла та та зи 
ме ни джър ска стра те гия не на вся ка це на об с луж ва но ви твор чески 
тър се ния и не ста ва въпрос за пох ва ти, ко и то до о бо га тя ват ав то ро ва та 
идея и ре жи сьор ска та кон цеп ция, а по-ско ро от го ва рят на пра ви ла та и 
ме то ди ки те, с ко и то днеш ни ят те а тър у нас е при ну ден да се съ об рази.

Как во се случ ва с бъл гар ска та дра ма тургия? Въпро сът от но во е ак ту а-
лен, въл ну ва те ат рал ни те прак ти ци и те о ре ти ци, а ре ше ни е то му ня как 
се от да ле ча ва от дейст ви тел ността.

В програ ма та на таз го диш но то из да ние на „Вар нен ско ля то“ в мо ду ла 
„Бъл гар ска се лек ция“ бя ха вклю че ни три заг ла вия с бъл гар ска дра ма-
тур гия. В из ми на ла та 2017 г. пред ста вя не то на бъл гар ски тек сто ве под 
как ва то и да е фор ма на пъл но от съст ва в програ мата. През 2016 г. бъл гар-
ска та дра ма тур гия е пред ста ве на от две заг ла вия в ос нов на та програ ма 
(мо дул „Бъл гар ска се лек ция“), съ що та ка при съст ват два до ку мен тал ни 
спек та къ ла от бъл гар ски ав то ри, по каз на ате ли е то на ТР „Сфу ма то“ по 
тесто ве на Й. Ра дич ков, как то и един сту ден т ски спек та къл по бъл гар-
ски тек стове. Все по ве че се за дъл бо ча ва проб ле мът със съз да ва не то 
на ка чест ве ни спек так ли по бъл гар ски тек сто ве, ко и то да от го ва рят на 
нуж ди те на фести вал на та програ ма и да мо гат да бъ дат пред ста ви тел ни 
за чуж дест ран ни те се лек ци о не ри и гости на фести вала.
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В точ ка 5.2. от Ме то ди ка та на Ми нистер ст во то за раз пре де ля не то на 
сред ст ва та е по со че но, че 10 000 ле ва по лу ча ват всич ки дър жав ни те ат-
ри, ко и то ре а ли зи рат за пър ви път но во бъл гар ско „ори ги нал но ав тор ско 
му зи кал но-сце нич но и дра ма тур гич но про из ве де ние“. Реди ца из вън сто-
лич ни те ат ри, ко и то са в ло шо фи нан со во състо я ние, при бяг ват до та зи 
под кре па, но ле ко при бър за но и често не об мис ле но, по ра ди ко е то и не 
ус пя ват да съз да дат про дукт с ви со ка ху до жест ве на стой ност. Въпре ки 
то зи фи нан сов сти мул, с кой то ме то ди ка та на прак ти ка по ощ ря ва всич-
ки, пи ше щи тек сто ве за те а тър, без да се изиск ват опре де ле но ка чест во, 
вид, жанр, ре зул тат, всъщ ност се оказ ва, че през пос лед ни те го ди ни 
бъл гар ска та дра ма тур гия е ка то че ли от съст ва ща ве ли чи на, ко леб ли ва 
и не за ся га ак ту ал ни проб ле ми, те ми и въпро си, с ко и то да прив ле че 
вни ма ни е то към се бе си.

В две по ред ни го ди ни награ ди те на Съ ю за на ар тисти те не из лъч ват 
но ми на ции в ка те го ри я та „Дра ма тур ги чен текст“ по ра ди лип са та на 
доста тъч но гла со ве, чрез ко и то Гил ди я та на те ат ро ве ди те, дра ма тур зи те 
и те ат рал ни те кри ти ци от ли ча ва пости же ни я та в та зи об ласт. В те ку щия 
ре пер то ар на во де ща та те ат рал на сце на в стра на та, а имен но На род ният 
те а тър, пра ви впе чат ле ние, че при на ли чи е то на око ло 50 заг ла вия, ко и то 
се програ ми рат на три сце ни, 11 от тях са по бъл гар ски тек сто ве, ко е то 
се рав ня ва на око ло 20–25% от ре пер то а ра. В те а тъ ра – пър ве нец по 
фи нан со ви по ка за те ли – Те а тър 199, бих ме мог ли да из б ро им око ло 12 
пред став ле ния по бъл гар ски тек сто ве от на лич ни те бли зо 40 заг ла вия, 
ко и то се програ ми рат на ед на-един ст ве на сце на, ко е то състав ля ва око-
ло 25–30% за кон крет ния ре пер тоар. Ако при е мем за пред ста ви тел на 
из вад ка та зи ин фор ма ция, то бих ме мог ли да кал ку ли ра ме, че съ от но-
ше ни е то на бъл гар ски тек сто ве спря мо све тов на дра ма тур гия е ед но 
към три за стра ната.

Не би тряб ва ло лес но да се съг ла ся ва ме с мне ни е то, че на бъл гар ска та 
дра ма тур гия се гле да с през ре ние или със сниз хож де ние, ко е то во ди 
до лип са та на мо ти ва ция у ав то ри те да пишат. Разум но е да по тър сим 
при чи ни те в дъл бо чи на, да от кри ем от как во се по раж да лип са та на 
изоб ре та тел ност, на сме ли и яр ки ре ше ния, идеи, си ту а ции, на про во-
ка тив ни об ра зи, на нов дра ма тур ги чен език и т. н. Все още бъл гар ски-
ят дра ма тург в зна чи тел на сте пен ся каш от каз ва да ра бо ти в пол за на 
ре жи сьо ра и на твор ческия екип, да вле зе в съ у частие с твор ци те, да 
пи ше в тан дем, за да допри не се мак си мал но за об що то, за це лост та на 

Ил ко Ганев. ДИНАМИКАТА НА ВРЕМЕТО В ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА...



54

бъ де щия сце ни чен про дукт. Изклю че ни я та, ко и то са се по я ви ли в пос-
лед ни те го ди ни, са нет рай ни, лип с ва устой чи вост и пос ле до ва тел ност, а 
съ що та ка и раз витие. Добре поз на ти те тан де ми режисьор–драматург 
не ус пя ват да раз ви ят пър во на чал ния тла сък, с кой то обик но ве но да ват 
за яв ка в кул тур ния жи вот, а от там се по раж да и от лив на ин те рес към 
по доб ни ко ла бо рации.

„Ние про дъл жа ва ме да жи ве ем в то ва пост ка таст ро фич но, съ що и пост-
трав ма тич но състо я ние, ко е то е осо бе но ва лид но за на ша та дра ма тур-
гия – или как то и да на ри ча ме то ва съз да ва не на тек сто ве за те а тър“, 
твър ди проф. Ро мео По пи ли ев в „Тра ек то ри и те на род но то и чуж до то 
в бъл гар ския те а тър“2. И дейст ви тел но, усе ща не то за пре пов та ря не на 
поз на то то и за за цик ля не поста вя ед ни осо бе ни гра ни ци не са мо у пи-
ше щи те, но и у въз при е ма щи те тек сто ве за те а тър. В пос лед но вре ме 
ста ва ме сви де те ли на пре об ла да ва що то дра ма ти зи ра не на бъл гар ски 
тек сто ве за смет ка на съз да ва не то на но ви пи еси. Такъв е слу ча ят и със 

2 По пи ли ев, Р. Тра ек то ри и те на род но то и чуж до то в бъл гар ския те атър. Плано-
ва за да ча към Сек тор „Те а тър“, Ин сти тут за из с лед ва не на из куст ва та, БАН, 
2015–2018, 164.

„Тан цът Дел хи“ – Ив. Ви ри па ев, реж. Г. Сто ев, На ро ден те а тър, 2017/18
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спо ме на тия по-го ре спек та къл „Чам ко рия“. Авто рът на ро ма на пра ви сце-
нич ния ва ри ант за ед но с ре жи сьо ра и ак тьо ра, ка то на то ва три е дин ст во 
до ня къ де се дъл жи и ус пе хът на пред став ле нието.

Ди на ми ка та на слож на та те ат рал на си ту а ция у нас все пак ус пя ва да 
пред ло жи на зри те ля ня кои ин те рес ни, поч ти на слу ча ен прин цип ро ди-
ли се ек с пе ри мен ти, ко и то са достой ни за вни мание. Такъв е при ме рът 
със спек та къ ла на ре жи сьо ра Ма рий Ро сен „Щаст ли ви ят Бе кет“. Екипът 
е вдъх но вен от пи е са та на Са мю ъл Бе кет „О, щаст ли ви дни“, но в пред-
став ле ни е то се из пол з ват са мо ня кол ко ци та та от нея. Основ на та част от 
тек ста е на пи са на от зри те ли те, ко и то по пъл ват пред ва ри тел но ан ке ти, а 
от го во ри те им слу жат за дра ма тур ги чен текст. Спек та къ лът бе ше пред-
ста вен в три по ред ни ве че ри в рам ки те на фести ва ла „Вар нен ско ля то“, 
а не го ва та изоб ре та тел ност, сме лост та му да из ле зе из вън на ра ти ва и 
си ту и ра не то му из вън тра ди ци он на та те ат рал на за ла пов ли я ха сил но 
и на чуж дест ран ни те гости. „Щаст ли ви ят Бе кет“ се пре вър на в ед но от 
най-об съж да ни те пред став ле ния от бъл гар ска та програма.

В тър се не то на но ви фор ми, не просто на нов те ат ра лен език, а на но ва те-
ат рал на ус лов ност, на съ че та ни е то меж ду град ска сре да, цве то ве, зву ци, 
се ти ва и про во ка ция към емо ци и те, се по я ви и ин ста ла ци я та на Христи ян 
Ба ка лов „Pure“. На пръв пог лед та зи про я ва да ва за яв ка за лип са на дра-
ма тур гия, до ри по един сво е об ра зен на чин обез с мис ля всич ки поз на ти 
спо со би да се от на ся ме към нея ка то към те ат ра лен акт. Но още в пър ви те 
ми ну ти за наст рой ка на участ ни ци те, при пър во на чал но то поста вя не на 
слу шал ки те, от ко и то мал ко по-къс но за поч ва да го во ри глас, кой то да ни 
направ ля ва в хо да на случ ва не то, ние се от каз ва ме на пъл но доб ро вол но 
от вся как во съпро тив ле ние и за поч ва ме да нав ли за ме в не о би чай но то 
прик лю че ние, ко е то ни да ва въз мож ност да от кри ем ар тистич ния си 
по тен ци ал чрез кон так та с но ви и раз лич ни хо ра – ар тисти, ама тьо ри, 
мла ди и по-въз растни. Отно во в три пос ле до ва тел ни дни в рам ки те на 
фести ва ла участ ни ци те в ин ста ла ци я та ка то че ли се сля ха с град ска та 
сре да, те ат ра ли зи ра ха есте ти ка та на ежед не ви е то, без да те ат рал ни чат 
из лиш но. „Pure“ се ока за и след ва щи ят, не из ця ло бъл гар ски про ект, 
кой то прив ле че вни ма ни е то на гости те на фо рума.

Тряб ва да си да ва ме смет ка, че ре ал ни те съ би тия, те зи, ко и то оста вят 
яр ка сле да, ко и то про ме нят све то у се ща не то, пра ви ла та на те ат рал но то, 
ко и то нав ли зат в пей за жа, но сей ки но во то, дру го то, раз лич но то, всъщ-
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ност се бро ят на пръсти. Те са ряд кост, цен ност и са нет райни. На ба за та на 
го ре из ло же но то бих ме мог ли да обоб щим, че те а тъ рът днес се про ме ня, 
но за паз ва сво я та крех кост, за паз ва стра ха от непри е ма не то, за паз ва и 
ед на своя уни кал на рет роград ност, с ко я то го ди ни на ред от каз ва да се 
раз дели. Причи ни те най-лес но ще от кри ем в лип са та на доста тъч но то 
фи нан си ра не, как то и на не докрай рег ла мен ти ра на та състе за тел на по-
ли ти ка меж ду те ат рал ни те ин сти ту ти, но е важ но да обър нем вни ма ние 
и на об ра зо ва ни е то, на лич на та мо ти ва ция на са ми те твор ци, как то и на 
наг ла си те на пуб ли ките.

Пуб ли ки те са от ра же ние на об щест во то и на наг ла си те в него. Техния 
ин те рес мо жем да съ поста вим с ин те ре са на все ки един пот ре бител. 
Днес спо кой но мо жем да опре де лим те а тъ ра ка то пот ре би телски. 
Потреб ности те на пуб ли ки те са да участ ват, да съпре жи ве ят, да бъ дат 
из не на да ни, про во ки ра ни, да бъ дат за бав ля ва ни, но и на у че ни, да бъ дат 
удов лет во ре ни, да бъ дат и съ ав тори.
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