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ТЕАТРАЛНАТА АДАПТАЦИЯ – СЪВРЕМЕННИ 
МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

ИНАБОЖИДАРОВА

Да ос мис лим те ат рал на та кар ти на днес ми се стру ва труд на, бих ка за ла 
не по сил на за да ча за ед на диску сия, но об го ва ря не то на пъст ра та кар ти на 
от мо де ли, прак ти ки, те о рии и раз лич ни из раз ни сред ст ва, из пол з ва ни 
днес, изяс ня ва по зи ции и те о ре тич ни по ня тия, ко и то са важ на част от 
те ат рал ния дискурс.

Про во ки ра на съм от опре де ле ни е то на проф. Ка ме лия Ни ко ло ва в увод-
ни те ду ми към кон фе рен ци я та във Вар на, ко я то очер та ро ля та на те а-
тъ ра в за бър за ния жи вот на днеш ния чо век ка то спир ка, ка то по вод за 
за ба вя не на то зи не у дър жим ритъм. Ние всич ки има ме нуж да от място, 
къ де то да за дър жим то зи бяг, ма кар и за час или два да се ог ле да ме, 
да се вслу ша ме в се бе си, да уло вим соб ст ве но то си „аз“. Правим го на 
сце на та, в за ла та или прост ран ст во то, ко е то при ю тя ва то зи спек та къл, 
пър фор манс, танц и още, и още. Форми те, как то ве че се спо ме на, са 

„12-те гнев ни“ – Р. Ро уз, реж. Пл. Мар ков, Те а тър „Въз раж да не“, 2017/18
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мно го, стре ме жът е общ – да ви дим, да по чув ст ва ме, да съпре жи ве ем, 
да по мислим.

В пост мо дер ни те вре ме на се де кон ст ру и ра дра ма та, ру шат се пра ви ла, 
ми на ло и насто я ще се впли тат в об ща тъ кан, заз ву ча ват со ци ал ни проз-
ре ния, све тът е об ре чен на пов то рение. Теат рал на та прак ти ка прегръ ща 
те зи идеи, прет во ря вай ки ги в нов език, в но ви мо дели.

В пост д ра ма тич но то раз би ра не те а тъ рът е все по ве че спо де ля не, лич на 
из по вед, вът реш ни мис ли, зву ци, спо мени. Спек та къ лът все по-ряд ко е 
просто сце ни чен про чит на пи е са та, на дра мата. Изгра ден е вър ху тек-
ста, а текст е ве че мно го ши ро ко по ня тие, той е и нед ра ма ти чен текст. 
Отдав на ве че не е са мо пи е са та на то зи или он зи ав тор, бил той ан ти чен, 
кла си чески или съв ре менен. Не е доста тъч но да го пред ста вим на пуб ли-
ката. Ние сме та зи пуб лика. Авто ра – ве че сме го че ли, спек та къ ла – ве че 
сме го гле да ли, но сим ги в кул тур на та си памет. Те ни на пом нят за нещо. 
Иска ме не що но во, има ме да спо де лим не що дру го, про во ки ра ни от 
поз на то то. А в не го – в то зи ав тор, в то зи текст има не що, ко е то до кос ва, 
спи ра за мал ко, въл ну ва… Спек та къ лът пър фор манс из граж да цен тъ-
ра си вър ху пре жи вя ва не то на све та на из граж да щия го. В дискур са за 
дра ма та тер ми нът „пост д ра ма тич но“, фор му ли ран от Ле ман, по доб но 
на ка те го ри я та „пост мо дер но“ в из куст во то и кул ту ра та, от не се на към 
те а тъ ра, включ ва про цес на непре къс на то пре ос мис ля не на тра ди ци я та, 
от ко я то се от тла ск ва и с ко я то оста ва в посто ян на по ле мика.

В то зи ред на мис ли те ат рал на та адап та ция, ко я то са ма по се бе си 
пре раз каз ва, пре на пис ва, пре ос мис ля тра ди ци он ния текст за те а тър, 
ли те ра тур ния текст, до ку мен тал ния и все ки друг текст, за да съз да де 
нов сце ни чен про дукт, е та ка по пу ляр на и все по-често при съст ва в 
сце нич на та прак тика. Присъст ва на ев ро пейска та и све тов на та сце на, 
прив ли ча най-изя ве ни те ре жи сьо ри в те а тъ ра днес ка то Брук, Вар ли-
ков ски, Ван Хо ве, Касте лу чи, Ло рен ци и още мно го други. Проя ви те ѝ 
са все по-раз но ли ки и упот ре ба та на тер ми на „адап та ция“, ма кар да ги 
обоб ща ва, не мо же мно го точ но да де фи ни ра ця ло то раз но об ра зие от 
опре де ле ния катоинтерпретация,трансформация,преработка,по
мотиви,вдъхновенаот… и т. н., ко и то пре об ли чат сце нич ния жи вот на 
нед ра ма тур гич ни те тек стове.

Пот вър ж де ние на то ва ще на ме рим и в програ ма та на таз го диш но то, 
26-о из да ние на фести ва ла „Вар нен ско ля то“, кой то ни е съб рал тук и 
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сега. От об що три де сет те се лек ци о ни ра ни заг ла вия, по не 10 са фор-
ми на адап тации. Една тре та съв сем не е мал ко, ка то в то ва чис ло са 
вклю че ни и меж ду на род ни те госту ва щи про дукции. Според жан ра на 
пър во из точ ни ка обик но ве но адап та ци я та се раз г леж да ка то адап та ция 
вър ху мит, вър ху ан ти чен текст, ро ма но ва и вът реш но жан ро ва, ба зи ра-
на на дра ма тургия. Всеки един от тях е на ме рил място в спек так ли те от 
програ ма та. А в пос лед ни те го ди ни мно го ак тив но нав ли за на сце на та 
и адап та ци я та на фил мо ви сце нарии. Ще я пос лед ва ме с при ме ри от 
програ мата. Пред ста вям ги в об ра тен ред, за поч вай ки от фил мо ви те 
адап та ции, за що то, учуд ва що или не, те пре об ла дават.

От фил мо вия екран, или from screen to stage, са пред ста ве ни три спек-
та къ ла. „След ре пе ти ци я та“, поста ве на от Ва лен тин Га нев на сце на та 
на Те а тър „Бъл гар ска ар мия“, Бер г ман съз да ва пър во ка то сце на рий за 
те ле ви зи о нен филм, кой то зас не ма през 1984 г. Филмът по лу ча ва мно-
го доб ри от зи ви и се пред ста вя на фести ва ла в Кан. Пре вър нат в пи е са, 
той във ли ча в си ту а ци я та на „те а тър в те а тъ ра“, в кой то ак тьо ри те игра-
ят ак тьо ри с тех ни те пре въп лъ ще ния, страсти и илюзии. Поста нов ка на 
съ щия сце на рий, за ед но с то зи на друг Бер г ма нов филм – „Пер со на“ 
на Иво ван Хо ве, госту ва в „Ке не ди Цен тър“ във Ва шин г тон през 2018 г. 
Тези па ра ле ли не са слу чайни. Каме ра та на Бер г ман в ки но то мно го се 
доб ли жа ва до те ат рал на из раз ност с близ ки те пла но ве и про ник но ве ни-
е то в слож на та, често двойст ве на чо веш ка при рода. Както спо де ля Иво 
ван Хо ве: „То ва е уни ка лен опит, кой то не мо же да ти да де ни то ед на 
съв ре мен на пи е са“. Очевид но фил мо ви те му сце на рии са не из чер па ем 
из точ ник на вдъх но ве ние за те ат рал ни те ре жи сьори.

Кри ми нал на та те ат рал на ко ме дия „Ред ки тъ па на ри“, вдъх но ве на от 
из вест ния ита ли ан ски филм „Не из вест ни из вър ши те ли“ на Ма рио Мо-
ни че ли, по лу чил но ми на ция за „Оскар“ през 1958 г., е поста ве на от Те ди 
Москов в Дра ма ти чен те а тър – Русе. Инте ре сът на ре жи сьо ра към ита ли-
ан ско то ки но се пот вър ж да ва и с поста нов ка та му „Уестърн“, про во ки ра на 
от фил ма „Ма лък го лям чо век“ на ре жи сьо ра Ар тър Пен с Дъстин Хоф ман 
в глав на та ро ля – всеприз нат уестърн на 20. век. Сценич на та ре дак ция е 
на са мия ре жи сьор. Пред стои му но ва поста нов ка, то зи път по сце на рий 
на Ето ре Ско ла, от но во в ру сен ския те атър. Явно Москов е про во ки ран 
от въз мож ности те, ко и то ин тер пре та ции на ита ли ан ски фил мо ви ко ме-
дии от ва рят за ак тьор ска им про ви зация. Ще спо ме на и „12-те гнев ни“, 
тъй ка то поста нов ка та се ос но ва ва на про чу та та пи е са „12 раз г не ве ни 
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мъ же“ на аме ри кан ския ав тор Ре джи налд Ро уз, ко я то е на пи са на пър во 
за те ле ви зия през 1954 г. Филмо ва та вер сия на ре жи сьо ра Сид ни Лъ мет 
от 1957 г. с участи е то на Хен ри Фон да по лу ча ва но ми на ция за „Оскар“ 
за най-до бър филм, ре жи су ра и адап та ция на сце нарий. Режи сьо рът 
Пла мен Мар ков из граж да мно го ус пе шен спек та къл в Те а тър „Въз раж-
да не“, из бяг вай ки клоп ка та на кли ше то или па ра ле ла с поз на ти те фил-
мо ви пер со нажи. Да не заб ра вя ме и фил ма „12“ на Ни ки та Ми хал ков, 
вдъх но вен от фил ма на Лъмет.

Адап та ци я та на фил мо ви сце на рии е по-ши ро ко раз про ст р а не на в пос-
лед ни те ед но-две де се ти летия. Ако пог лед нем афи ши те на ев ро пейска та 
сце на, ще ви дим, че все по ве че изя ве ни те ат рал ни твор ци са във ле че ни в 
прик лю че ни е то „от екра на към сце на та“, и то с впе чат ля ва щи ре зул тати. 
Иво ван Хо ве е един от тях. След адап та ци и те по фил ми на Бер г ман и 
„Те ле ви зи он на мре жа“, през фев ру а ри 2019 г. му пред стои поста нов ка 
на „Всич ко за Ева“, филм на Ман ке вич от 1950 г.

Адап та ци я та на ро ма на (frompagetostage) – и до се га най-по пу ляр на-
та от всич ки раз но вид ности на те ат рал на та адап та ция – съ що е част от 

„Бе со ве“ – Ф. Досто ев ски, реж. Ив. Доб чев, ТР „Сфу ма то“, 2017/18
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фести вал на та програма. През то зи те ат ра лен се зон про за та на Досто ев-
ски се по я ви в три со фийски и два из вън сто лич ни те а търа. Две от те зи 
ин тер пре та ции са пред ста ве ни на фести вала.

„Иди от“ по ед но и мен ния ро ман на Ф. Досто ев ски е адап ти ран и поста-
вен от Мар га ри та Мла де но ва на сце на та на Те ат рал на ра бо тил ни ца 
„Сфу ма то“. В „Бе со ве“ сце нич ни ят ва ри ант и ре жи су ра та са на Иван 
Доб чев. И два та спек та къ ла над х вър лят за да чи те на проста та сце нич на 
ре а ли зация. Рабо та та им вър ху про за та на Досто ев ски е по програ ма та 
„Из гон ва не на бе со ве те“, про дъл же ние на програ ма та им „До ли на та 
на смър т на та сян ка“ от 2002 г. И два та спек та къ ла се фо ку си рат вър ху 
ви зи о нер ски те проз ре ния на Досто ев ски за чо ве ка, пре чу пе ни през 
днеш ния ден, в тър се не на въз мож ности чо веш ко то съст ра да ние да 
пре о до лее бе со ве те, ко и то вър лу ват вът ре в не го и в со ци ума. Обра зи те 
им са пре съз да де ни с ха рак тер ни те за „Сфу ма то“ ек с пре сив на фор ма и 
въз дейст ващ те ат ра лен език. „Чам ко рия“ е дру га та ро ма но ва адап та ция, 
в ко я то ре жи сьо рът Явор Гър дев е осъ щест вил щаст ли ва сре ща меж ду 
ли те ра ту рен текст и те ат рал на та сце на с пре съз да ва не то на мо но ло гич на 
сце нич на вер сия на ед но и мен ния ро ман на Ми лен Русков. Многос ло-
ви е то на ав то ра е криста ли зи ра ло в зав ла дя ва щия ла ко ни чен език на 
спек та къ ла и за бе ле жи тел но ак тьор ско из пъл не ние на За ха ри Ба ха ров 

„Пла ни на та Чир чео“, хор. Ф. Фа ва ле, Ле Суп ли чи – Бо ло ня, 2018
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на сце на та на Те а тър 199. Още един при мер за то ва как ус пеш на та адап-
та ция се прев ръ ща в те ат ра лен хит.

Адап та ци и те по ро ма ни ак тив но при съст ват на сце ни те на бъл гар ския 
те атър. Освен три те адап та ции по Досто ев ски, ко и то спо ме нах, се игра ят 
пред став ле ния, из гра де ни вър ху бъл гар ски и чуж ди ли те ра тур ни из точ-
ници. Особе но по пу ляр на е бъл гар ска та кла си ка, ко я то из вън об ра зо-
ва тел ни те си це ли тър си нов език и въз дейст ва ща съв ре мен на форма. 
Авто ри ка то Тол стой, Пуш кин, Оскар Уа йлд, Ме ри Ше ли се адап ти рат за 
сце на и често се рад ват как то на зри тел ски ин те рес, та ка и на вни ма ние 
на кри ти ката.

Спек так ли те, из гра де ни вър ху ми та (frommythtostage), по не у нас са 
по-ряд ко яв ле ние, въпре ки че в програ ма та са вклю че ни три та ки ва заг-
ла вия. „Ор фей“ на Бо ян Ива нов на Кук лен те а тър – Вар на и „Пла ни на та 
Чир чео“ на ком па ни я та „Ле Суп ли чи“ – Бо ло ня (Ита лия) са ви зу ал ни тан-
цо ви спек так ли, из гра де ни по мо ти ви от ми то ве те съ от вет но за Ор фей и 
Одисей. Тук нав ли за ме в те ри то ри я та на дра ма тур ги я та на съв ре мен ния 
тан цов спек такъл. Мито ве са в ос но ва та ѝ, но спек так ли те са без текст 
и раз чи тат на енер ги я та и из раз ност та на тя ло то, ви зу ал на та сре да и 
му зи кал на та кар тина. Този тип адап та ции, ако изоб що си поз во лим да 
ги на ре чем та ка, са най-мал ко про у че ни, още по ве че че ре а ли за ци я та 
им не е свър за на с из ре чен текст, а с ви зу а ли зи ра не на по е ти ка та и об-
ра зи те, по ро де ни от не го. „Гил га меш“ е дру ги ят спек та къл, вдъх но вен 
от ед но и мен ния шу ме ро-акад ски епос, кой то се счи та за най-древ но то 
пре да ние в чо веш ка та история. Поста нов ка та и сце на ри ят са на Еле на 
Па на йо то ва за сце на та на Учеб ния те а тър на Нов бъл гар ски уни вер ситет. 
Епосът е раз ра бо тен ка то съв ре мен на ора то рия, из гра де на вър ху сло-
вес но дейст вие, хор и танц. В тъ кан та му са впле те ни ек зистен ци ал ни 
те ми за чо ве ка и смърт та, за па мет та за де ла та му и ра дост та от жи во та, 
кой то му е да ден на та зи земя.

И накрая ще пог лед нем и към адап та ци я та на пи е са/дра ма тур ги чен текст 
в нов текст за сце на (fromstagetostage). Като та къв при мер ще при е мем 
„Щаст ли ви ят Бе кет“. Това всъщ ност е ин те рак ти вен спек та къл, вдъх но вен 
от пос лед на та пи е са на аб сур диста Са мю ъл Бе кет „О, щаст ли ви дни“. 
Идея та и ре жи су ра та на та зи те ат рал на ин ста ла ция са на Ма рий Ро сен, 
про ду ци ран от Цен тър „АЛОС“. И в то зи слу чай ще упот ре бим тер ми на 
„адап та ция“ с из вест ни уго вор ки, за що то те ат рал на та фор ма на „Щаст-

Ина Бо жи да рова. ТЕАТРАЛНАТА АДАПТАЦИЯ...



148

ли ви ят Бе кет“ ус лов но е съз да де на по идея на Бе ке то вия текст, но се 
е от да ле чи ла сил но от пър во из точ ни ка си, оста вяй ки об ра за на Уи ни 
ка то свър з ва що зве но на тек сто ве те, ко и то са съз да де ни от пуб ли ка та 
в пред ва ри тел на ан кета. Така той се ме ни в за ви си мост от зри тел ска та 
ау ди то рия и от го во ри те ѝ на за да де ни те въпроси.

Пред ста ве ни те по-го ре спек так ли раз кри ват част от кар ти на та на те а тъ ра 
днес. В нея адап та ци я та за е ма все по-об шир ни прост ран ства. Вижда ме 
я у нас, виж да ме я навън. Интер нет прост ран ст во то съ що ве че пред ла га 
не из чер па е ми въз мож ности. Става ме част от све тов на та ау ди то рия на 
случ ва що то се на чуж ди те те ат рал ни сце ни и не те ат рал ни прост ран ства. 
Те са ин ку ба то ри на но ви идеи, на но ви енергии. Твор чески ят об мен, 
диску си и те и не фор мал ни те сре щи са дру го то ли це на те а търа. Фести ва-
лът ни сре ща с най-ин те рес но то от те ат рал на та сце на и то е доста тъч но 
да ни убе ди в раз но об ра зи е то на те ат рал ни фор ми, ма кар и в ед на огра-
ни че на се лекция. Да не заб ра вя ме и бъл гар ска та сцена. Фести ва лът ни 
пра ви сви де те ли на най-доб ро то, съз да де но през го ди ни те в те а тъ ра – и 
в ре пер то ар ния, и в част ния, за да ни убе ди в посто ян но то му дви жение.

От та зи пред ста ви тел на из вад ка на съв ре мен ния те а тър раз би ра ме, че 
адап та ци я та е не от мен на част от него. Сценич ни ят език и упот ре би те 
на тек ста не из беж но ще се упо ва ват на па мет та и поз на то то, до ри и за 
да ги ос пор ват и пре съз да ват от но во и от ново.

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС


