
9

КАК ДА МИСЛИМ ПОНЯТИЕТО „ДРАМАТУРГИЯ“ ДНЕС?
НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

НИ КО ЛАЙ ЙОР ДАНОВ

Па ра док сът днес е в то ва, че ние раз би ра ме, че жи ве ем във вре ме на 
ма щаб ни со ци о кул тур ни про ме ни, но те са тол ко ва бър зи, че не мо жем 
докрай да се из пъл ним с раз би ра не за тях на та същ ност. Подоб на кон-
ста та ция ва жи и за то ва, ко е то тра ди ци он но на ри ча ме дра ма тургия. 
Поня ти е то от дав на е на пус на ло тес ни те гра ни ци на дра ма тур гич ни твор-
би, ко и то зах ран ват те ат рал ния ре пер то ар, а об х ва ща мно го по-ши рок 
спек тър от упот реби. Те, от своя стра на, не из беж но се свър з ват с дру ги 
ко ре ла тив ни по ня тия, ко и то най-често се от на сят до ком по зи ци я та, 
дейст ви е то или раз каза. Но и те са се про ме ни ли в съв ре мен ни те сце-
нич ни прак ти ки, по ня ко га до не уз на ва емост.

Об раз но ка за но, как то кла си ческа та, та ка и мо дер на та дра ма тур гия мо-
жем да опри ли чим на вла ко ва ком по зи ция, ко я то ми на ва пред очи те на 
наб лю да ва щия (зри те ля). В та зи ме та фо ра се съ дър жа Аристо те ло ва та 
идея за ця лост (на ча ло, сре да и край), ка то е за гат на та и ди на ми ка та на 
дейст ви е то, а пре жи вя ва ни я та и мис ли те на хо ра та вът ре във вла ка, а и 
на те зи, ко и то ги наб лю да ват от вън, да ват яс на пред ста ва за про ти чащ 
ин тен зи вен живот. Съдбов но то или исто ри ческо то съ би тие, т.е. на ме са-
та на съд ба та или на исто ри я та в то зи акт ед нов ре мен но на ди на мич но 
дейст вие и на съ зер ца ние, пък е връз ка та с жи во та и све та в един он-
то ло ги чен смисъл.

Но съв ре мен ни ят те а тър все по ве че се от каз ва от на ме са та на Съд ба та 
или на Исто ри я та, за що то те на пом нят за deus ex machina. Това оз на ча-
ва, че до ри мо дер на та дра ма от Иб сен до Брехт ве че ни из г леж да ка то 
из куст ве но кон ст ру и ра на (ко е то не оз на ча ва, че не мо же да ни въл ну ва 
дъл бо ко). Абсур дисти те и най-ве че Бе кет прекра тя ват имен но те зи на-
ме си на Съд ба та и на Исто ри ята. След дра ма та на аб сур да ка то че ли 
ви на ги ве че ста ва ду ма за тра ди ци он на (об х ва ща ща кла си ческо то, но и 
мо дер но то дра ма тур гич но нас лед ст во) или за постаб сур дист ка дра ма-
тургия. Да не го во рим, че т. нар. от X.-Т. Ле ман пост д ра ма ти чен те а тър 
ни пред ла га ед на ла ви на от дра ма тур гич ни фор ми, ко и то да леч не се 
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за до во ля ват с та зи исто ри ческа ло ги ка в раз ви ти е то на дра ма та, за що-
то от ли чи тел ни ят бе лег на пост д ра ма тич ния спек та къл спо ред Ле ман 
е пер фор ма тив ност та, ко я то не се из в ли ча чрез ин тер пре та ция на на-
пи са на та дра ма. „Съ щев ре мен но но ви ят текст за те а тър, кой то от своя 
стра на не из мен но реф лек ти ра вър ху соб ст ве на та си ор га ни зи ра ност 
ка то ези ков кон ст рукт, е ве че не-дра ма ти чен текст за те а тър“1. Въве де-
ни ят от Ле ман тер мин (1999)2, как то и дру ги сход ни по ня тия изигра ват 
зна чи тел на ро ля за исто ри зи ра не то на един про цес на от къс ва не то на 
те ат рал на та сце на как то от кла си ческа та дра ма тур гич на фор ма, та ка и от 
мо де ла на мо дер на та дра ма. (Ле ман има съз на ние за то ва, че на ли чи е то 
на пост д ра ма тич ни фор ми не прекра тя ва съ щест ву ва не то на дра ма тич-
ния те а тър; те съ щест ву ват ед нов ре мен но, но дра ма тич ни ят те а тър се 
прев ръ ща в си но ним на мейн ст р ийм.) Зато ва днес ние осе за тел но чув-
ст ва ме нуж да та от но во по ня тие или по-точ но от но ви по ня тия, с ко и то 
да мис лим за ви до ве те дра ма тур гии, ко и то ни пред ла гат съв ре мен ни те 
те ат рал ни прак тики.

Как во е доста тъч но яс но от един бърз гло ба лен об зор на настъ пи ли те 
про мени? Първо, че по ня ти е то дра ма тур гия не се от на ся един ст ве но 
са мо за ма те ри а ла, вър ху кой то е из гра ден те ат рал ни ят спек та къл (и 
кой то ма те ри ал съ дър жа a priori ня как ва дра ма тур гич на мат ри ца); днес 
го во рим ве че и за „дра ма тур гия на пред став ле ни е то“. Това но во по ня тие, 
ко е то на пос ле дък се на ла га, оз на ча ва не що по ве че от т. нар. „сце ни чен 
раз каз“, кой то се от на ся до сце нич на та кон кре ти за ция и ин тер пре та ция 
на дра ма тур гич ния ма те ри ал, сто ящ в ос но ва та на те ат рал ния спек та-
къл. „Дра ма тур гия на пред став ле ни е то“ ак цен ти ра вър ху съз да ва не то 
на зна че ния и тях на та ор га ни за ция в хо да на са мия сце ни чен акт, а то ва 
включ ва как то по ли фо нич ност та на раз лич ни те зна ко ви систе ми на сце-
на та, та ка и ва ри а тив ност та при тях но то ре кон ст ру и ра не ка то зна че ния 
и сми съл от зри те лите.

Вто ри ят общ из вод, кой то мо жем да напра вим, е, че по ня тия, из пол з ва щи 
пред став ка та пост-, ка то напри мер пост д ра ма тур гия, пост д ра ма тур гич но 
и т. н., мо гат да ни да дат доб ра пред ста ва за един исто ри чески про цес, но 
пред по ла гат опас ност та да „сплескат“ раз ли чи я та на кон крет ни те прак-

1 Ле ман, X.-Т. Пост д ра ма тич ни ят те атър. Пролог. Превод А. Ге ор ги е ва. – Homo 
Ludens, 11, 2005, с. 68.

2 Lehmann, H.-T. Postdrama  c Theatre. Routledge. UK, USA and Canada. 2006.
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ти ки, ко и то се раз гръ щат пред очи те ни. Както ка за Пат рис Па вис ка то 
спе ци а лен гост на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 
през 2014 г., „Труд но е да обоб щя раз лич ни те пре диз ви ка тел ст ва, но ед но 
от ос нов ни те… е да из ле зем от рус ло то на фор ма лиз ма и праз но та та на 
пост д ра ма тич но то“3. Съмня вай ки се, че по ня ти е то „пост д ра ма тур гия“ 
ня ма просто да оз на чи тек сто ве те за те а тър, ко и то фун к ци о ни рат във 
вре ме то на пост д ра ма тич ния те а тър, П. Па вис пред по чи та да го во ри за 
не од ра ма тур гия или за но ви дра ма тур гии, чрез ко и то об х ва ща раз лич ни 
но ви ас пек ти на дра ма тур гич но то: devised theatre, пост на ра тив на дра ма-
тур гия, пер фор ма тив на дра ма тур гия, ви зу ал на дра ма тур гия, дра ма тур-
гия на тан ца, до ри дра ма тур гия на ак тьо ра и дра ма тур гия на зри те ля4. 
Можем да ка жем, че във всич ки те зи ас пек ти, за ко и то го во ри Па вис, на 
пре ден план из ли зат ка те го рии, свър за ни с про ти ча не то и тра е не то, а не 
тол ко ва те зи, препра ща щи към пост рой ка та, кон ст рук ци я та на то ва, ко е-
то на ри ча ме „дра ма тур гия“. С дру ги ду ми, днес по-адек ват ни се оказ ват 
вре ме ви те, от кол ко то кон ст рук тив ни те пред ста ви за дра ма тургия. Както 
приз на ва един от яр ки те пред ста ви те ли на пост д ра ма тич ния те а тър 
Тим Ечълс (кой то е сред съз да те ли те на спек та къ ла „Праз на исто рия“ 
на тру па та Forced Entertainment, госту ва ла през 2013 г. на фести ва ла): 
„От не ни мно го го ди ни да раз бе рем, че то ва, с ко е то най-мно го си има-
ме ра бо та е вре ме то“5.

И още един тре во жен въпрос: на исти на ли из б ро я ва не то на ви до ве-
те дра ма тур гия, ко и то пред по ла гат раз лич ни те во де щи прин ци пи на 
из граж да не на пред став ле ни е то, е доста тъч но за тях но то раз би ране? 
Разби ра се, осъз на ва не то им и тех ни ят ана лиз на ме та ем пи рич но ни во 
е ва жен те о ре ти чен принос. Но факт е съ що та ка, че все ки от те зи по-
ди фе рен ци ра ни ети ке ти, ка то да ре чем, „пер фор ма тив на дра ма тур гия“, 
по би ра в се бе си мно жест во и твър де раз лич ни прак тики. Как да из ле зем 
то га ва от та зи за дъ не на ули ца, без да из па да ме в край ност та, че дра ма-
тур ги я та днес мо же да бъ де раз б ра на един ст ве но и са мо на ем пи рич но 

3  Сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на 22-то из да ние на МТФ „Вар нен ско ля то“, 
юни 2014. – Homo Ludens, 18, 2015, с. 92.

4  Па вис, П. Но ва дра ма тургия. Превод от френ ски Ми ха ил Бай ков. – Homo 
Ludens, 18, 2015, с. 79–86.

5  Ечълс, Т. Ра бо та с вре мето. Лекция-пър фор манс, из не се на от не го на кон-
фе рен ци я та „Ев ро пейска та дра ма тур гия през 21. век“. Превод от ан г лийски 
Ата нас Игов. – Homo Ludens, 19, 2015, с. 194.
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ни во без въз мож ности за обоб ще ния и ге не ра ли зации? Мисля, че ка те-
го ри чен от го вор към днеш на да та все още не е да ден на то зи проб лем 
и то ва е ед но от ос нов ни те пре диз ви ка тел ст ва пред съв ре мен но то те ат-
роз нание. Сами ят П. Па вис фор му ли ра проб ле ма по след ния на чин: „…
все още си слу жим с ин ст ру мен ти те за ана лиз на пред став ле ни я та, при 
ко и то е ос нов на фи гу ра та на ре жи сьо ра, кой то ор га ни зи ра всичко. Но ве-
че не съ щест ву ва иде я та за дра ма тур ги чен ана лиз, при кой то всич ко се 
на вър зва. Имаме ед на фраг мен ти ра на Все ле на“6. Всъщ ност то ва, ко е то 
сме напра ви ли до се га в об ласт та на дра ма тур гич ния ана лиз, е да за ме-
ним фи гу ра та на дра ма тур га – ав тор на тек ста (ма те ри а ла) за те а тър, с 
фи гу ра та на ре жи сьо ра – ав тор на те ат рал ния спек такъл. Но виж да ме как 
пред очи те ни се раз ви ват как то пост д ра ма тич ни, та ка и пост ре жи сьор ски 
сце нич ни фор ми и те изиск ват сво и те раз лич ни обяс нения. На то зи етап 
мис ля, че е важ но да се вгле да ме в ед на или дру га кон крет на кар ти на, 
спо кой но да вник нем в раз лич ни те те ат рал ни фе но ме ни, ко и то ни за-
о би ка лят, а обоб ще ни я та ще дой дат как то ви на ги след вре ме в хо да на 
исто ри ческо то им ос мис ляне.

* * *

Та ка ва кон крет на кар ти на за бъл гар ския кул ту рен кон текст пред став ля-
ва Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, съ би ращ в 
най-го ля ма въз мож на сте пен ло кал ни, на ци о нал ни и ин тер на ци о нал ни 
сце нич ни прак ти ки през сво е то съ щест ву ва не от чет върт век насам.

Още на пър во то из да ние на фести ва ла през 1993 г., ко е то се състои са мо 
от бъл гар ски спек так ли, мо жем да ви дим ед на из к лю чи тел но пъст ра 
кар тина. Наред с ре ин тер пре та ци и те на мо дер ни пи е си, пре вър на ли 
се в съв ре мен на кла си ка („Ва са Же лез но ва“ от Гор ки, реж. Кр. Спа сов; 
„При каз ки от Ви ен ска та го ра“ от Шниц лер, реж. Кр. Аза рян; „Ужас ни-
те ро ди те ли“ от Кок то, реж. В. Ви хъ ро ва), се от кро я ват и ав тор ска та 
сце нич на адап та ция („Гре хът Ку цар“ на Ив. Доб чев и „Гре хът Зла тил“ 
на М. Мла де но ва от програ ма та на ТР „Сфу ма то“ „Йов ков“; „Хам лет“ 
по Шек с пир на Алек сан дър Мор фов), и дра ма тур ги я та на им про ви за-
ци я та („Ули ца та“ на Те ди Москов) или на ко ла жа („Па да не то на Икар“ 
по Бер г ман и Ра дич ков, реж. Ив. Доб чев). Във фести вал ния афиш на 

6  Сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на 22-то из да ние на МТФ „Вар нен ско ля то“, 
юни 2014. – Homo Ludens, 18, 2015, с. 95.
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пър во то му из да ние за ед но с ре пер то ар ни те из бо ри на  на ло жи ли те се 
ве че ре жи сьор ски име на се виж дат и пред по чи та ни я та на най-мла ди-
те ре жи сьо ри по то ва вре ме – на Иван Пан те ле ев „Че хов ревю. Пол и 
коп неж в тек сто ве те на Че хов“ – ав тор ска адап та ция-ко лаж, и „Вой цек“ 
на Г. Бюх нер, реж. Г. Сто ев, в кой то ре жи сьо рът е ав тор ос вен на поста-
но въч но то ре ше ние и на сце нич ния ва ри ант, и на сце ногра фи ята. Ясно 
е, че та зи ре пер то ар на кар ти на е за да де на из ця ло от ре жи сьор ски те 
тър се ния в на ча ло то на 90-те. Тога ва имен но ре жи сьо ри те при те жа ва-
ха ам би ци я та, а и уме ни я та, да съз да ват дра ма тур ги я та на сце нич но то 
про из ве де ние чрез свръ хин тер пре та ции и адап та ции на кла си чески и 
мо дер ни тек сто ве, но и чрез тях но то де кон ст ру и ра не, пре мон ти ра не и 
ко ла жи ра не, как то и чрез втъ ка ва не на соб ст ве ни дискур сив ни и игро ви 
еле мен ти в тях. Като по ло жи те лен ре зул тат от та зи ре жи сьор ска до ми на-
ция мо жем да по со чим как то пре от кри ва не то на ве че поз на ти тек сто ве 
(Кр. Спа сов напри мер из ва ди Гор ки от кли ше то на со ци а листи ческия 
ре а ли зъм; М. Мла де но ва и Ив. Доб чев де мон ст ри ра ха раз лич ния про чит 
на един ли те ра ту рен текст чрез смя на на оп ти ка та към пер со на жи те и 
съ би ти я та: Ку цар вместо Ал бе на, Зла тил вместо Бо ря на), та ка и лан си-
ра не то на но ви дра ма тур гич ни прин ци пи (ко ла жи те, им про ви за ци и те 
и т. н.). Отри ца тел ни те пос лед ст вия от ав тор ския ре жи сьор ски те а тър 
мо жем да тър сим в из вест но то от д ръп ва не от те ат рал на та сце на на пи-
ше щи те ли те ра ту ра, тъй ка то те се чув ст ва ха до ня къ де пре неб рег на ти, 
а и не под гот ве ни, в те зи про це си на тран с фор мации.

Ав тор ски ят ре жи сьор ски те а тър про дъл жи да бъ де до ми ни ра ща тен ден-
ция и през след ва щи те из да ния на фести вала. Разби ра се, с из ли за не то 
от фа за та на тър се не на ра ди кал но нов сце ни чен език (про цес, кой то 
поприк лю чи ня къ де към края на 90-те) бъл гар ски ят те а тър посте пен но се 
вър на към поз на ти дра ма тур гич ни сте ре о типи. Зато ва във фести вал ни те 
афи ши на ред с но ви те и дръз ки сце нич ни ин тер пре та ции на ве че ут вър-
де на дра ма тур гия (ка то „Яну а ри“ от Ра дич ков, реж. Ст. Кам ба рев; „Све-
кър ва“ от Стра ши ми ров, реж. Б. Бог да нов; „Хам лет“ по Шек с пир, реж. 
Л. Аба джи е ва и др.) мо гат да се ви дят и заг ла вия, ко и то се връ щат към 
из пъл не ния с рес пект про чит на кла си ка та („Виш не ва гра ди на“ от А. 
П. Че хов, реж. Кр. Аза рян; „Сте ла“ от Гьо те, реж. Н. По ля ков; „Мал ки ят 
Ейолф“ от X. Ибсен, реж. Пл. Мар ков, и др.) или от кри ва не то на но ви, 
съв ре мен ни дра ма тур гич ни тек сто ве („Части те на нощ та“ от Г. Те нев, реж. 
Я. Гър дев; „Апо ка лип си сът ид ва в 6 ве чер та“ от Г. Гос по ди нов, реж. 
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М. Мла де но ва; „Мо но ло зи за ва ги на та“ от Е. Ен с лър, реж. Г. Сто ев и др.). 
Най-ин те рес ни те от кри тия в то зи пре ди всич ко ре жи сьор ски те а тър мо-
жем да ви дим в дра ма тур ги я та на са мо то пред став ле ние, ко я то се гра-
де ше вър ху тър се ни те ар хе тип ни афек ти в ин тен зив ния пси хо фи зи чески 
сце ни чен жи вот (най-сил но из пол з ва на в поста нов ки те на ТР „Сфу ма то“ 
или в пос лед ния спек та къл на Ст. Кам ба рев „Три сест ри“ от Че хов), но 
съ що и вър ху ос во бо де ни те по то ци ли бид на енер гия на сце на та (напри-
мер в мо нос пек так ли те на М. Кур кин ски; „Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“ 
по Ив. Ви ри па ев, реж. Г. Сто ев; „Пси хо за 4:48“ от С. Кейн, реж. Д. Шпа то-
ва), как то и вър ху усе ща ни я та и пред ста ви те, съз да де ни от дви же ни е то 
и фи зи кал ност та („Бит“ на В. Ви хъ ро ва; „До мът на Бер нар да Ал ба“ по 
Лор ка, реж. Е. Па на йо то ва; съв ре мен ни ят танц на Г. Бо ри со ва) или от 
спе ци фи ка та на играл но то прост ран ст во (напри мер кре а тив ни ят тан дем 
меж ду ре жи сьо ра Я. Гър дев и сце ногра фа Н. То ро ма нов в „Бастард“ – 
ко лаж от тек сто ве, или „Ма рат/Сад“ от П. Вайс). Тряб ва да от бе ле жим и 
тен ден ци я та, за бе ляз ва ща се през пос лед ни те го ди ни, в ко я то сил на та 
до ми на ция на ре жи сьо ра за поч ва да се съв местя ва с та зи на но во от-
кри тия, ин те ре сен сам по се бе си дра ма тур ги чен текст, кой то за да ва и 
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ос нов ния дра ма тур ги чен прин цип на те ат рал ния спек та къл – та ки ва са 
напри мер спек так ли те „Пу хе ни ят“ от М. Мак до на, реж. Я. Гър дев, „Ко-
за та, или коя е Сил вия“ от Е. Ол би, реж. Я. Гър дев, или три ло ги я та на 
Я. Бо ри со ва „Мал ка пи е са за дет ска стая“, „При ят ност раш но“ и „Хо ра та 
от Оз“, реж. Г. Стоев.

През 2008 г. във фести вал на та програ ма се обо со бя ва мо ду лът Шо у кейс, 
кой то съ би ра ино ва тив ни сце нич ни фор ми, съз да де ни от бъл гар ски 
ар тисти. Въпре ки че той включ ва и спек так ли, из гра де ни вър ху тра ди-
ци он на дра ма тур гия, ка то ця ло ма те ри а лът, кой то е в ос но ва та на те зи 
спек так ли, е по-раз личен. Най-об що мо же да се ка же, че то ва е те а тър, 
в кой то спек та къ лът сам изоб ре тя ва сво я та дра ма тур гич на ос нова.

Съв ре мен ни ят танц, пред ста вен от тан де ма Ви о ле та Ви та но ва и Ста нис-
лав Ге на ди ев, про дук ци и те на Де ри да денс цен тър и на дру ги тан цо ви 
сдру же ния са до бър при мер за ек с пре сив но-об раз но въз дейст вие вър-
ху зри те ля, ко е то раз чи та на по то ка от ви зу ал ни об ра зи (не ор ди нер ни, 
при чуд ли ви, по ня ко га ек с це сив ни), ро де ни от им пул си те, жесто ве те и 
дви же ни я та на тя ло то в ед но аб ст рак т но прост ран ство. Отли ча ва щи се 
спек так ли, из гра де ни вър ху по доб на тан цо во-ви зу ал на дра ма тур гия, 
ро де на в хо да на са мо то съз да ва не на спек та къ ла, са напри мер „Void“ 
(кон цеп ция М. Йор да нов, хо ре огра фия и из пъл не ние В. Ви та но ва и Ст. Ге-
на ди ев) или танц-ин ста ла ци я та „Hack“ (ре жи сьор и хо ре ограф Ж. Же-
ляз ков, из пъл не ние П. Му ко ва). Това са ка мер ни и срав ни тел но крат ки 
сце нич ни фор ми, хиб рид меж ду пер фор ма тив ни и тан цо ви прак тики. 
Драма тур ги я та им е сил но под чи не на на ня ка къв ос но вен те лес но-прост-
ран ст вен об раз(и) и на во де ща идея/и за дви же ние. В из вестен сми съл 
тях на та от но си тел но крат ка вре ме ва про дъл жи тел ност е пре допре де ле на 
от не въз мож ност та дра ма тур ги я та им да се раз вие от въд те лес но-прост-
ран ст ве но-дви жен ческа та кон кре ти за ция на во де щи те об ра зи и идеи. 
Този вид дра ма тур гия, раз би ра се, не на по до бя ва кон ст рук ци я та на 
раз ка за, а се ро дее по-ско ро с му зи кал на та ком по зи ция или по е тич на та 
твор ба, ко я то раз чи та на по то ци те от асо ци а ции, усе ща ния и алюзии.

В най-чист вид т.нар. „пер фор ма тив на дра ма тур гия“ мо же да се ви ди 
в ра бо та та на Иво Дим чев, пред ста вян в програ ми те на шо у кей са с ня-
кол ко свои спек та къ ла: „Som Faves“, „I-on“, „Опер вил“ и „Songs from my 
shows“. Движей ки се меж ду гра ни ци те на фи зи ческия те а тър и во кал но то 
из куст во, И. Дим чев всъщ ност е ро ден пър фор мър, тър сещ то тал на та 
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из раз ност и пости гащ сце нич но при съст вие с мно го ви со ка сте пен на 
ек с пре сив ност и ин тен зи тет. В то зи вид ра бо та кон цеп ту ал ни ят еле мент, 
дра ма тур ги я та на пред став ле ни е то и са мо то из пъл не ние труд но мо гат да 
бъ дат раз де ле ни; те се преп ли тат в ед на то тал на ар тистич на из раз ност, 
ко я то се нуж дае от сце на, за да се ре а ли зи ра пред пуб лика. Спек так ли-
те, ко и то съз да ва И. Дим чев, де мон ст ри рат сил но ин ди ви ду а лен стил 
и са чист при мер за свър з ва не то на ав тор, поста нов чик и пър фор мър 
в ед на сце нич на фи гура. Драма тур ги я та на не го ви те пред став ле ния е 
ин ту и тив но из гра де на от ек с пре сив ни те ре ак ции на не го во то тя ло и 
глас; тя оста вя впе чат ле ние, че е ро де на от ин сти н к т ив ни те им пул си и 
им про ви за ци и те на сце на та, но в ос но ва та ѝ стои мно го яс но за да де на та 
кон цеп ту ал на по со ка и стрик т но то вре ме во раз мер ва не на игро ви те и 
ек с пре сив ни те мо менти.

Дру га ин ди ви ду ал на фи гу ра, ко я то не кол кократ но при съст ва в програ ми-
те на шо у кей са е ви зу ал ни ят ар тист Ве не лин Шу релов. Него ви те про ек ти 
„Man ex machinа“, „Zoom in“ и „Ро тор“ са ком би на ция меж ду ин ста ла ция 
и пър фор манс, обик но ве но вдъх но ве ни от при чуд ли ви връз ки меж ду 
чо веш ко то тя ло, ме ха низ ми те и тех но ло ги и те. В те зи сце нич ни фор ми 
В. Шу ре лов се про я вя ва ка то кон цеп ту а лен ар тист, кой то има по тен ци-
а ла да из гра ди и дра ма тур ги я та на пер фор ма тив на та ак ция и на ин ста-
ла ци я та; той тръг ва от ед на или дру га ви зу ал на идея и пости га ней на та 
кре а тив на ре а ли за ция в прост ран ст во то, про во ки рай ки не о чак ва на 
съ би тий ност око ло нея.

Съв ре мен ни ят танц, пър фор ман сът и ин ста ла ци я та се наста ня ват в по-
ле то, обоз на ча ва но ка то „те а тър“ през пос лед ни те двай се ти на го ди ни 
в Бъл гария. Обсто я тел ст во то, че по ве че то им заг ла вия са на ан г лийски 
език, е сим п то ма тич но – то не просто за гат ва, че са при це ле ни в чуж-
до е зич на пуб ли ка и към те зи бъл гар ски зри те ли, ко и то ве че се чув ст ват 
граж да ни на све та, но и сиг на ли зи ра, че тех ни ят ху до жест вен из раз не 
раз чи та на го во ри мия език. Разби ра се, то ва са хиб рид ни сце нич ни фор-
ми, но ос вен че пред став ля ват те о ре тич но пре диз ви ка тел ст во са ми по 
се бе си, поста вят и въпро са за дра ма тур ги я та на вся ко пред став ле ние, 
ко я то има сво я та ви зу ал на, дви жен ческа и пер фор ма тив на спе ци фика.

Би след ва ло да се от крои и още един дра ма тур ги чен прин цип – то зи, 
на кой то раз чи тат вер ба тим спек так ли те на Не да Со ко лов ска и ней на та 
тру па „Vox Populi“. „Яце фор каш“, „Не ви ди ми № 3“, „Але, хоп – по ви со ко 

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ



17

опъ на та тел“ и „Мир вам“ участ ват в раз лич ни те из да ния на те ат рал ния 
шо у кейс. В слу чая с вер ба тим дра ма тур ги я та има ме ра бо та с мон таж 
на дейст ви тел но из ре че ни ду ми от ре ал ни хо ра, ин тер вю и ра ни от съз-
да те ли те на спек так ли те. Т.е. то ва е дра ма тур гия, ко я то не про ду ци ра 
фик ци о нал на дейст ви тел ност, а иска да по ка же проб ле ми те на хо ра та и 
све та та ки ва, как ви то са. Разби ра се, ви на ги тряб ва да се има пред вид, 
че са ми ят мон таж от ре ал но из ре че ни ду ми е съ що кон цеп ту а лен из раз 
на ав то ри те на ху до жест ве но то про из ве де ние (крас но ре чив при мер е 
ран но то съ вет ско ки но, да не го во рим за мон та жа на до ку мен тал ни кад ри 
при Дзи га Вер тов). В то зи сми съл тряб ва да ви дим как то пре де ли те, до 
ко и то в край на смет ка мо же да стиг не то зи дра ма тур ги чен под ход, та ка 
и су бек тив на та глед на точ ка на „мон та жиста“, ко я то ви на ги съ щест ву ва 
зад пар че та та от по каз ва ни те/ци ти ра ни те обек тив ни ре ал ности.

Не би ва да се про пуска и дра ма тур ги я та на сце нич ни те де мон ст ра ции 
на т.нар. works in progress. В то ва от но ше ние най-сил но се от кро я ват 
твор чески те ате ли е та на ТР „Сфу ма то“, по каз ва ни на фести ва ла и в 
рам ки те на шо у кей са, и в съ път ст ва ща та програма. Особе ност та на та зи 
дра ма тур гия е, че тя е същ ност но не за вър ше на, фраг мен ти ра на меж ду 
от дел ни те за да чи, ко и то са би ли поста ве ни на участ ни ци те, и на по до бя ва 
по-ско ро на ком пи ла ция от от къ си и ми ни а тюри. Но в нея мо жем да ви-
дим как пул си рат от дел ни те части, от ко и то е съста ве но ця ло то. В слу чая 
те о ре тич ни ят ми ин те рес е прив ле чен от дра ма тур ги я та на етю да, кой то 
по ня ко га е в ос но ва та на дра ма тур ги я та на ця ло то пред став ле ние. В от-
дел ни те ми ни а тю ри мо же да се ви ди как е ор га ни зи ра но дейст ви е то 
око ло ед но съ би тие, как на раст ва ин тен зи те тът на при съст ви е то, как се 
кон цен т ри ра енер ги я та на из пъл ни те ли те и т.н., изоб що про це си, ко и то 
са из вън ди а ло га, фа бу ла та или със пен са, вър ху ко и то се гра ди тра ди-
ци он на та дра ма тургия.

Но без с пор но най-го ле ми те дра ма тур гич ни пре диз ви ка тел ст ва ид ват от 
чуж дест ран на та про дук ция, по каз ва на на фести вал ни те из да ния през 
го ди ните. Някои от чуж дест ран ни те спек так ли де мон ст ри рат дра ма тур-
гич ни прин ци пи, ко и то мо жем да срещ нем и при бъл гар ски те спек так ли, 
осо бе но при те зи, по каз ва ни в шо у кей са, но при тях ста ва въпрос често 
не просто за по-ви со ко ху до жест ве но ка чест во, а и за мно го по-сил на 
изоб ре та тел ност и майстор ст во при съз да ва не то на дра ма тур гия на 
пред став ле нието.
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То ва е осо бе но вид но при съв ре мен ния танц. Още с прев ръ ща не то 
си в меж ду на ро ден фо рум фести ва лът „Вар нен ско ля то“ за поч на да 
програ ми ра тан цо ви спек так ли, ка ней ки престиж ни тру пи от Обе ди-
не но то крал ст во, Швей ца рия, Ис па ния и дру ги страни. Запом ня щи се 
са госту ва ни я та на спек так ли на V-Tol Dance Company и Cando Co Dance 
Company от Обе ди не но то крал ст во, на швей цар ска та ком па ния „Лин га“, 
на ис пан ска та „Сен за тем по“. Те по каз ват раз лич ни те ли ца на съв ре-
мен ния танц и съ щев ре мен но на дра ма тур ги я та на съв ре мен ния танц. 
Напри мер спек та къ лът „И ни що дру го ос вен исти на та“, хо ре ограф Марк 
Мър фи (V-Tol Dance Company) де мон ст ри ра как се хиб ри ди зи ра дра ма-
тур ги я та на дви же ни е то и на ви зу ал ния об раз чрез кре а тив но то из пол-
з ва не на сце нич но то ос вет ле ние, впис ва що фи зи ческо то при съст вие на 
та н цьо ри те в свет лин ни ин ста ла ции; при то ва дви жен ческа та тех ни ка, 
мик си ра ща еле мен ти от мо дер ния танц, шко ла та на Ла бан и соб ст ве ни 
от кри тия в по ле то на съв ре мен ния танц, рес пек ти ра със сво я та вир ту-
оз ност. В по доб ни спек так ли не ста ва ду ма просто за раз ви тие на ед на 
идея или об раз чрез дви же ние на те ла та в сце нич но то прост ран ст во, 
а за съз да ва не то на ав то но мен ху до жест вен свят със соб ст ве на ло ги ка 
и ри тъм на жи ве е не, съ щев ре мен но фи зи чески осе за ем и кон кретен. 
Още по-крас но ре чив при мер за то ва е спек та къ лът на Cando Co Dance 
Company, състо ящ се от две части „Бър зах в мо я та сце на на смърт та, за 
да хва на тво е то пос лед но дейст вие“ (хо ре ограф Хай нер де Фру тос) и 
„Ле тен за гар“ (хо ре ограф Дъг Ел кинс), за що то из пъл ни те ли те са хо ра 
с фи зи чески ув реж да ния, по ня ко га доста теж ки, без то ва да во ди до 
ка къв то и да би ло ком про мис с пре циз ност та и кра со та та на тан ца. 
В слу чая ав то ном ни ят свят, кой то гра ди спек та къ лът, е и край но спе ци-
фи чен, за що то из пол з ва де фор ма ци и те на чо веш ки те те ла и на ру ше ни те 
спо соб ности за дви же ние. В то зи сми съл дра ма тур ги я та на то зи танц 
раз чи та на сблъ съ ка с тра ди ци он но то раз би ра не за връз ка та на тан ца с 
кра си во то и хар мо нич но тя ло, до каз вай ки тък мо об рат но то: че тан цът 
на хо ра та с ув реж да ния съ що мо же да бъ де хар мо ни чен и красив. Този 
сво е об ра зен ефект на от чуж де ни е то, на ост ран ностя ва не то („ост ра не-
ни е то“ по В. Шклов ски) спря мо оби чай ни те пред раз съ дъ ци, е постиг нат 
в сце нич на та твор ба и тя во ди до ця лост но пре ос мис ля не на ети ка та ни 
към Дру гия (а съ що и ре ал но ус пя да вдъх но ви хо ра в не рав ностой но 
по ло же ние, ви де ли пред став ле ни е то, да се обър нат към сред ст ва та 
на из куст во то, за да из ра зят се бе си). Между мно гоб рой ни те тан цо ви 
участия на фести ва ла искам спе ци ал но да от ли ча и спек та къ ла „Пе сен-
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та на Мар га ри та“, хо ре ограф и ре жи сьор Инес Бо са (ком па ния „Сен за 
тем по“), за ра ди не го ва та дра ма тур гич на струк тура. Спек та къ лът е опит 
да се раз ка же исто ри я та на ис пан ски те же ни през XX век чрез ези ка на 
тан ца, му зи ка та, фил мо ви и фо тограф ски кад ри, без да се из к люч ват и 
ду мите. Всъщ ност то ва е до бър при мер за го лям исто ри чески раз каз, кой-
то се гра ди от пар че та ин ди ви ду ал ни съд би, при то ва лич ни те исто рии 
и исто ри чески те съ би тия са све де ни са мо до тан цо ви етю ди, фраг мен ти 
от ме ло дии, от дел ни об ра зи, за пе ча та ни вър ху лен та, под не се ни с ед на 
осо бе на по е тич ност, ностал гия и болка. Би мог ло да се по ле ми зи ра, че 
„Пе сен та на Мар га ри та“ мо же да си поз во ли по до бен епи чен раз каз за 
об щ но ст та (ма кар и през пер с пек ти ва та са мо на же ни те), за що то по съ-
щест во пред став ля ва по-ско ро тан цов те а тър, из пол з ващ еле мен ти от 
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съв ре мен ния танц, а не е чиста про ба съв ре ме нен танц, кой то по са ма та 
си при ро да е твър де да леч от епич ното. Въпре ки то ва спек так ли от по-
до бен род ни да ват раз би ра не то, че съв ре мен ни ят танц съ що мо же да 
про ду ци ра исто ри чески и со ци ал ни на ра тиви.

Те а тъ рът, кой то се за ни ма ва с чиста та фи зи кал ност и ки не ти ка та на тя ло-
то, в своя най-чист вид до ве ден поч ти до съ вър шен ст во, е пред ста вен на 
фести ва ла чрез дат ска та со ло из пъл ни тел ка Кит Джон сън в спек та къ ла 
„Ра ко об раз но“. К. Джон сън ид ва от све та на спор та и мо же би за то ва 
при те жа ва пер фек т но тре ни ра но тя ло, ко е то се опит ва не просто да 
раз ч ле ни дви же ни е то до най-мал ка та му фа за, а да си „при пом ни“ ар ха-
ич ни им пул си, ре ак ции, виб ра ции от ево лю ци я та на ви до вете. Вижда ме 
под чер тан ми ни ма ли зъм на сце на та, кой то е сил но ек с пре сивен. Драма-
тур ги я та на то ва пред став ле ние е ус пя ла да свър же в ед но исто ри я та на 
чо веш ка та ево лю ция и ин ди ви ду ал ния опит на чо веш ко то тяло.

Сте ре оско пич ни те 3D тан цо ви ин ста ла ции на Би ли Ка уи – бри тан ски 
хо ре ограф, ви де о ар тист и пи са тел – де мон ст ри рат въз мож ност та за 
мик си ра не на но ви те тех но ло гии с из куст во то на жи вия танц. Него ва та 
„Сте ре оско пич на три ло гия“, по ка за на в рам ки те на фести вал, се състои от 
три части: „В плът та“ (про жек ция вър ху по да), „Меч та ние“ (про жек ция на 
та ва на) и „Тан го на са мо та та“ (про жек ция на сте на). Всяка ви де о ин ста ла-
ция има соб ст ве на те ма, а прид виж ва не то на зри те ли те в прост ран ст во то 
и за е ма не то на под хо дя ща по зи ция за наб лю де ние с 3D очи ла свър з ва 
три те ми ни а тю ри в общ по ток от об ра зи, пре жи вя ва ния и асо ци ации. 
Всъщ ност в слу чая ста ва въпрос за ня кол ко ви да дра ма тур гии – те зи, ко-
и то са в ос но ва та на вся ка от три те ви де о ми ни а тю ри, но и дра ма тур гич-
но то раз гръ ща не на прост ран ст ва та, къ де то са про жек ци и те (то се пра ви 
ви на ги от но во съ об раз но място то на случ ва не), как то и дра ма тур ги я та, 
ко я то си ор га ни зи ра все ки един от зри те ли те, имащ въз мож ност та да 
из би ра пос ле до ва тел ност та на про жек ци и те, да про пуска ня коя от тях 
или да я гле да ня кол ко пъ ти и т.н.

Тък мо пос лед ни те ха рак те ристи ки – раз гръ ща не то в прост ран ст во то in 
situ и сво бо да та на зри те ля да из би ра как во и как да гле да – ни от веж дат 
към сце нич ни фор ми, чи я то дра ма тур гия е твър де сво е об раз на и изиск ва 
раз лич но раз би ра не как то за ней на та струк ту ра, та ка и за ней ния автор. 
Подоб ни пре диз ви ка тел ст ва ни от пра вят site specific пър фор ман си те, 
спек так ли те про ме на ди, ва ри ан ти те на immersive theatre. Неслу чай но те-
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зи ви до ве те а тър ня мат още точ ни те ези ко ви ек ви ва лен ти на бъл гар ски, 
за що то са не поз на ти доско ро яв ления. Но ро ля та на все ки меж ду на ро ден 
фести вал е да за поз на ва сво я та пуб ли ка с по доб ни прак тики. Относ но 
то ва кой е ав то рът на по доб на дра ма тур гия – не ка ка жем, че поч ти ви на ги 
ста ва въпрос за ко ла бо ра ти вен те а тър, в кой то всич ки ар тисти участ ват 
в из мис ля не то и из граж да не то ѝ, но съ що и при те жа те ли те/програ ма-
то ри те на прост ран ст ва та, как то, раз би ра се, и все ки от зри те ли те. А за 
дра ма тур гич на та ѝ струк ту ра най-об що мо жем да кон ста ти ра ме, че тя е 
амор ф на, флу ид на, из ця ло за ви си ма от случ ва не то на пред став ле ни е то 
в кон крет на та сре да и пуб лика.

Два мно го доб ри при ме ра мо гат да бъ дат да де ни от програ ми те на 
фести ва ла за спек так ли-про ме нади. Това са „Пре об ли ча ния“ на ком па-
ния „Irene K.“, Бел гия и „Мигра ция на пти ци те“ на ком па ния „Aphids“, 
Ав ст ра лия. „Пре об ли ча ния“ пред ла га раз ход ка на пуб ли ка та меж ду 
ня кол ко прост ран ст ва, ко и то се из би рат спря мо ре а лии в гра да – за 
Вар на то ва бя ха еван гел ска та ме то дист ка цър к ва, три ета жа от Град-
ска та ху до жест ве на га ле рия, гра дин ка та меж ду цър к ва та и га ле ри ята. 
Във вся ко от те зи прост ран ст ва се случ ват пър фор ман си – во кал ни, тан-
цо ви, улич ни, а все ки от зри те ли те, спе ци ал но по ка не ни или слу чай ни 
ми ну ва чи, се включ ва в про ме на да та в за ви си мост от сво е то же ла ние и 
ин терес. Дока то „Мигра ция на пти ци те“ е не що по-раз лич но от вит ри на 
от пър фор ман си – ста ва въпрос за пред ва ри тел но про уч ва не на места та, 
къ де то гнез дят пти ци те в един град, а на пуб ли ка та се пред ла га раз-
ход ка по те зи места, во де на от съз да те ли те на про ме на дата. Зрите ли те 
са въ о ръ же ни с би нок ли, ко и то им да ват дру га зри тел на пер с пек ти ва, 
и с ау ди ос лу шал ки, за да слу шат му зи ка и под гот ве ни тек стове. Това 
всъщ ност мно го на по до бя ва оби кол ка на ту ристи ческа гру па, во де на 
от гид, а пред ва ри тел но то про уч ва не на места та (напра ве но с по мощ та 
на мест ни ор ни то ло зи) и раз чер та ва не то на мар ш ру та, как то под гот ве-
на та ау ди о пар ти ту ра, очер та ват дра ма тур гич на та рам ка на то зи спек-
та къл-про ме нада. Но в край на смет ка всич ко се свеж да до са мо то му 
случ ва не, при ко е то от съ щест ве но зна че ние са уни кал ни те ре ак ции и 
пре жи вя ва ни я та на зри те лите.

Ед на дру га фор ма на те а тър спря мо място то, при то ва те а тър, кой то 
си му ли ра ре ал но про ти чащ жи вот, е т.нар. immersive theatre7. При не го 

7  Immerse – англ., по то пя вам, би вам по гълнат.
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пуб ли ка та в по-го ля ма или по-мал ка сте пен се по та пя в дейст ви е то, ко е то 
се раз ви ва пред очи те ѝ. Присъст ви е то на дат ска та тру па „Signa“ на ед но 
от фести вал ни те из да ния със спек та къ ла „Чер но мор ски ят ора кул“ по ка за 
по ин те ре сен на чин как во пред став ля ва то зи вид те атър. Преди всич ко 
ста ва въпрос за по ре ди ца от си му ла ции – пър во пуб лич но то раз г ла ся ва не 
ин фор ми ра, че в гра да са дош ли пос ле до ва те ли на яс но вид ка, об ви та с 
тайн ст в е ност, но чи я то би огра фия всъщ ност е из ця ло из мис ле на; пос ле 
зри те ли те мо гат да по се тят къ ща та (пред ва ри тел но при го де но за цел та 
чи та ли ще), къ де то са се наста на ли ней ни те пос ле до ва те ли, и да ста нат 
сви де тели на тех ни те игри, при ко и то те посто ян но про ме нят иден тич-
ност та си. По съ щест во ста ва въпрос за микс меж ду те ат рал на ин ста ла ция 
и т.нар. durational performance8 (с про дъл жи тел ност във Вар на 57 ча са, 
а в Бер лин напри мер це ли 200 ча са), в ко я то/кой то зри те ли те имат въз-
мож ност та да „вля зат“ в бук вал ния сми съл на та зи ду ма, пре жи вя вай ки 
ка то по се ти те ли жи во та в къ ща та, кой то е из пъл нен с ми ни сю же ти, из-
не над ва щи случ ки и ек с це сив ни емоции. Следо ва тел но ста ва въпрос за 

8  Dura  onal performance – пред став ле ния с го ля ма про дъл жи телност.
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слож но кон ст ру и ра на дра ма тур гия, ко я то включ ва мно жест во исто рии от 
жан ро ве те на тайн ст в е но то, фан тастич но то, прик лю чен ско то, ужа си те и 
др., ко и то тряб ва да бъ дат съч ле не ни в хо да на си му ла ци я та на ре а лен 
жи вот в про дъл же ние на мно го ча со ве, при то ва съ об ра зя вай ки се със 
спе ци фи ка та на прост ран ст во то и ре ак ци и те на зри те лите.

Има още мно го при ме ри как Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар-
нен ско ля то“ е де мон ст ри рал но ви ви до ве дра ма тур гии и те ат рал ни 
фор ми през всич ки те го ди ни на сво е то съ щест ву ва не. В то ва от но ше ние 
мо гат да се ци ти рат и ин те рак тив на та пър фор манс-ин ста ла ция „Ку ти я та“ 
на нор веж ка та тру па „Дийп блу“, и те ат рал ни ят кон церт със стран ни те 
ма ши ни за зву ци на швей цар ска та ком па ния „Дрифт“, и въз душ ни ят акро-
ба ти чен танц за сце на „Про ни за ни“ на бри тан ска та тру па „Мо мен тъ ри 
фю жън“ или вър ху фа са да та на те ат рал на та сгра да на ита ли ан ска та тру па 
„Ил посто“ и още мно го други. Всич ки те ни по каз ват как дра ма тур ги я та 
на пред став ле ни е то, изоста ви ло тра ди ци он на та мат ри ца „пи е са – сце-
на – ак тьор-пер со наж – репре зен та ция пред зри те ля“, от кри ва не о чак-
ва ни из точ ни ци на смис ли, спон тан ни ре ак ции на участ ва щи и гле да щи, 
но ви прост ран ст ве но-вре ме ви из ме рения. Текстът за те а тър, кой то сам 
по се бе си ви на ги за да ва ед на хи по те за за сце нич на ком по зи ция, е за-
ме нен от сце на рия или до ри са мо от за ми съ ла за ар тистич ния пър фор-
манс; вместо пре об ра зя ва щия се в раз лич ни пер со на жи ак тьор виж да ме 
из пъл ни тел (агент на дейст ви е то), кой то мо же да бъ де и са ми ят зри тел; 
от сце на та ка то ар хи тек тур но обо со бе но място в град ско то и со ци ал но то 
прост ран ст во оста ва са мо аб ст рак т ни ят ѝ прин цип, по ня ко га да же и той 
уме ло мисти фи ци ран: да гле даш и да бъ деш гле дан; репре зен та ци я та е 
ста на ла всъщ ност пре зен та ция или си му ла ция на не ху до жест ве на дейст-
ви тел ност, на ре ал но случ ва щи се съ би тия тук и сега.

От кри ти я та на фести ва ла не се свеж дат са мо до срав ни тел но не поз на ти 
или от ско ро поз на ти за бъл гар ския те а тър по со ки на дра ма тур гич но из-
граж дане. Би след ва ло да се под чер та ят и оне зи дра ма тур гич ни хо до ве, 
де мон ст ри ра ни в по ка не ни те от чуж би на спек так ли, ко и то, оста вай ки 
в тра ди ци он но то прост ран ст во на те а тъ ра, раз ши ря ват раз би ра не то за 
дра ма тур гия на пред став ле ни ето. Естест ве но, вся ка фести вал на се лек ция 
е при це ле на към ино ва тив ни спек так ли, ко и то де мон ст ри рат как то не о-
чак ва ни ре ин тер пре та ции на поз на та дра ма тур гия, та ка и но ви дра ма-
тур гич ни от кри тия. В то зи сми съл поч ти все ки един от по ка не ни те чуж ди 
спек так ли в ос нов на та фести вал на програ ма от го ва ря на то зи кри те рий. 
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В слу чая бих искал да от кроя не непре мен но най-сил но въз дейст ва ли-
те вър ху пуб ли ка та спек так ли (ма кар в по ве че то слу чаи то ва да е точ но 
та ка), а най-яр ки те при ме ри за раз лич ни по со ки в дра ма тур гич но то 
из граж да не на пред став ле нията.

По то кът от об ра зи, кой то ся каш е ро ден от съ ну ва не то на един или друг 
текст (по-точ но на въ об ра зе ни те в не го жи вот и свят) мо жем да ви дим 
най-яр ко в спек так ли те на Ан д рий Жол дак „Хамлет. Съни ща“ и на Сил виу 
Пур ка ре те „Бу ря та“ и „Два найста нощ“. По слу чай ност или не, и три те 
поста нов ки на два ма та ре жи сьо ри са вър ху тек сто ве на Шек спир. Спек та-
къ лът на Жол дак е из гра ден чрез мон таж от ви зу ал ни и му зи кал ни фраг-
мен ти, ор га ни зи ра ни око ло ос нов ни те си ту а ции/сце ни в Шек с пи ро вия 
„Хам лет“. Сценич ни те об ра зи не илюст ри рат и не ин тер пре ти рат мо ти ви 
от тек ста, а ся каш са ро де ни от не го во то пре жи вя ва не на сън – те са при-
чуд ли ви, про из вол ни, до ня къ де ха о тич ни и жи ве ят свой соб ст вен живот. 
Това е въз мож но най-су бек тив ни ят про чит на Шек с пи ро вия текст-ем б-
ле ма, кой то е ре ду ци ран до свръ хоб ра зи – съ но по доб ни, фан тастич ни, 
по ня ко га хип но ти зи ра щи, по ня ко га кош марни. Драма тур ги я та на то зи 
спек та къл ги свър з ва в един общ, ма кар и на се чен от ми мо лет ни па у зи 
по ток от жи ви кар ти ни и му зи кал ни мо ти ви чрез тех ни ки те на фил мо вия 
мон таж, на ви део- и му зи кал ния клип. Дока то по ка не ни те два спек та къ ла 
на Пур ка ре те „Два найста нощ“ и „Бу ря та“, кой то съ що ра бо ти ка то Жол-
дак със сюр ре а листич на об раз ност, по каз ват не тол ко ва съ ну ва ни те от 
твор ческо то (под)съз на ние на ре жи сьо ра нат рап чи ви об ра зи от тек ста, 
кол ко то въз мож ности те да ви дим два та свя та при Шек с пир, сле ти в ед но 
ця ло – то зи на ре ал ни те чо веш ки из ме ре ния и то зи на въ об ра жа е ма та 
дейст ви тел ност, ро де на от фан та зи я та, игра та, еро тич но то же лание. Това 
е те а тър, из гра ден вър ху кла си чески дра ма тур ги чен текст, пре вър нат в 
при каз на фе е рия, ед нов ре мен но смеш на, тъж на и аб сур д на, при ко я то 
хи пер на ту ра лиз мът на сце на та мо же да съ жи тел ст ва със сим во ли ка та 
и еро ти ка та на съня. Теат рал ни ят из с ле до ва тел и кри тик Ка ме лия Ни-
ко ло ва ос мис ля „Два найста нощ“ на Пур ка ре те в кон тек ста на ця лост-
на та кар ти на на све тов ния те а тър в края на 20. и на ча ло то на 21. век: 
„Спек та къ лът на Пур ка ре те про дъл жа ва тра ди ци я та на мощ ния кон цеп-
ту а лен ре жи сьор ски те а тър, бо ра вещ с ця ло то сце нич но прост ран ст во 
ка то с ма ги ческа ре ал ност, съз да ва на и управ ля ва на от не из то щи ма та 
фан та зия на поста нов чика. Целта на из гра де на та от не го съ но по доб на 
дейст ви тел ност, на се ле на със сюр ре а листич ни кош ма ри, ро ман тич ни ви-
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де ния и пре пуска ща са мо и ро ния, е да на ло жи на пуб ли ка та един сил но 
въз дейст ващ и ка те го ри чен про чит на тек ста“9. А гер ман ска та те ат рал на 
кри тич ка, гост на фести ва ла – Дор те Ле на Ай лерс, пи ше в своя об зор за 
вто рия спек та къл на Пур ка ре те в сп. „Те а тер дер Цайт“: „Но съ що и Сил виу 
Пур ка ре те, най-го ле ми ят те ат ра лен маг на Ру мъ ния, допри на ся за то ва 
с вих ре на та об раз ност на сво я та „Бу ря“ по Шек спир. За не го Прос пе ро е 
твор чески съ зи да тел ни ят чо век, чи я то фан та зия съз да ва све то ве, ко и то 
са още по-не посто ян ни, вих ре ни, не пов то ри ми“10.

Как то съ нят, та ка и по то кът на съз на ни е то са би ли ви на ги пре диз ви ка-
тел ст во как да бъ дат пре съз да де ни на сце ната. Пипо Дел бо но и не го ви ят 
спек та къл „Ор хи деи“ ни по каз ват как и два та прин ци па мо гат да бъ дат 
из пол з ва ни, за да се съз да де дра ма тур гия на пред став ле ни ето. Делбо-
но – ав тор, ре жи сьор и из пъл ни тел ед нов ре мен но – ни раз кри ва ед на 
дъл бо ко лич на исто рия, из пъл не на с мно го пе чал по за гу ба та на не го ва та 
май ка; той пра ви то ва пред зри те ли те чрез раз тър с ващ мо но лог, об рам-
ч ващ хо ро ви, тан цо ви и игро ви ви зу а ли за ции на сце на та, ви де о кад ри с 
ме дий на дейст ви тел ност, но и с по е тич ни ви де ния, рез ки об ръ ща ния с 
въпро си апарт към зри те ли те, вне зап ни приз на ния за не го ви ек зистен-
ци ал ни стра хо ве… Та зи дра ма тур гия раз чи та ед нов ре мен но на ду ми те, 
на об ра зи те, на дви же ни я та, на ин ди ви ду ал но то и гру по во то при съствие. 
Тя ус пя ва да удър жи в ед но ця ло по то ка на съз на ни е то, дви же що се в 
раз лич ни и не о чак ва ни по со ки, и мул ти ме дий на та пре зен та ция на за-
о би ка ля щия ни свят.

Син те тиз мът на сце на та, кой то е бил ви на ги в ос но ва та на те ат рал ност-
та, е мо же би най-яр ко де мон ст ри ран в спек та къ ла на Йер ней Ло рен ци 
„Или а да“ по Омир. Това не е тра ди ци он на дра ма ти за ция на ве ли кия 
епос, ни то е съкра те на сце нич на вер сия на раз ка за за Тро ян ска та война. 
Това е спек та къл, кой то ед нов ре мен но ре кон ст ру и ра ак то ве на за во е-
ва ние и уни що жа ва не, из в ле че ни ка то ар хе тип ни ин сти н к ти, до ко и то 
во ди вся ка вой на, и де кон ст ру и ра тях на та бру тал ност и жесто кост чрез 
Брех то ва дистан ция със зон го ве, па ро дии и иро ния, чрез хи пер на ту ра-

9  Ни ко ло ва, К. Вар нен ско ля то’2006. В: Те а тъ рът на гра ни ца та на XX и XXI век. 
С., 2007, с. 171.

10  Eilers, D.-L. Die Vermessung der Welt. Das Theaterfes  val Varna Summer erkundet 
den Globus und entdeckt die bedrohte Spezies Mensch. – Theater der Zeit (Berlin), 
2012, № 12. (На бъл гар ски, в пре вод на А. Ге ор ги е ва, тек стът е пуб ли ку ван 
в сп. Homo Ludens, 2012, № 16, с. 57–60.)
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ли зъм с жи ва плът и кон вул сии на те лата. Драма тур ги я та на то зи спек-
та къл ся каш се връ ща към син те за на древ ногръц кия те а тър, в кой то 
съ жи тел ст ват ду ми те, пе е не то, игра та, тан цът, тран сът и ек зал та цията.

И Жол дак, и Пур ка ре те, и Пи по Дел бо но, и Ло рен ци са про дъл жи те ли на 
ав тор ския ре жи сьор ски те а тър, кой то, не за ви си мо да ли тръг ва от (свръх) 
ин тер пре та ция на кла си ка та или от соб ст вен текст и ма те ри ал за сце на-
та, ви на ги съз да ва ори ги нал на дра ма тур гия на пред став ле ни е то, чи я то 
по е ти ка но си уни кал ния ар тисти чен от пе ча тък на ре жи сьо ра. В то зи 
ди а па зон се дви жат и по-не о би чай ни те сце нич ни ин тер пре та ции на поз-
на ти тек сто ве ка то напри мер „До ри ан Грей“ от О. Уа йлд, реж. Б. Крафт, 
хиб рид меж ду те ат рал но пред став ле ние и ви де о арт ин ста ла ция, как то 
и ав тор ски те кон цеп ту ал ни спек так ли ка то то зи на Ро мео Касте лу чи за 
об ра зи те на жен ско то тя ло „Хей, мо ми че“. Нека да ка жем, че по на ча ло 
по до бен род пред став ле ния до ми ни рат фести вал ни те се лек ции на мно го 
места в Ев ропа. Добро съ вест но поста ве ни ят текст за те а тър, до ри при 
майсто р ско ак тьор ско из пъл не ние, костюм но и сце нограф ско ре ше ние, е 
по-ско ро ин те ре сен за ре пер то ар ни те те ат ри, а не за фести ва лите. Зато ва 
е естест ве но да се от кро я ват спек так ли, ро де ни от твор ческа та фан та зия 
на ар тистич ния ли дер на пред став ле ни е то, в кой то ре жи сьо рът често е 
из зел и фун к ци и те на дра матург.

Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е програ ми-
рал и пост ре жи сьор ски те а тър, раз би ра се. В то ва от но ше ние мо гат да 
се по со чат и „Ки но на жи во“ на аме ри кан ски те ки нот вор ци Б. Грийн и 
С. Грийн – микс меж ду те а тър, му зи ка лен кон церт и про жек ция с ани ма-
ции и до ку мен тал ни кад ри; и ре кон ст рук ци я та в ели за бе тин ски код на 
Шек с пи ро вия „Хам лет“ от Лон дон ския те а тър „Гло бус“ (мо же би в то зи 
слу чай има ме по-ско ро пред ре жи сьор ски те а тър); и ан ти у то пи я та на 
тру па та Forced Entertainment „Праз на исто рия“, съ че та ва ща прин ци па на 
ра ди о те а тър на жи во и ани ма ци он на ви де опро жек ция; и спек так ли те 
вър ху до ку мен та лен ма те ри ал, как то и мно го други.

Но да ли ста ва въпрос за ре жи сьор ски или за ко ла бо ра ти вен те а тър, за 
ак тьор ско при съст вие на жи во или за хиб рид меж ду ези ци те на раз лич ни 
из куст ва и ме дии, об що то е, че дра ма тур ги я та на пред став ле ни е то, а не 
пред ва ри тел но на пи са ни ят текст, имащ ли те ра ту рен и дра ма тур ги чен 
ста тус, за да ва ос но во по ла га щия сми съл, об раз на та систе ма и струк ту-
ри ра щи те прин ци пи на те ат рал на та творба. Съвре мен на та дра ма тур гия, 
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ко я то е ре а ли зи ра на про фе си о нал но на сце на, ряд ко е во дещ кри те рий 
в меж ду на род ни те се лек ции на фести ва ла; „Тра ди ци он но“ от Дей вид 
Грег, реж. Г. Ита, на бри тан ска та тру па „Suspect Сulture“ или „Лу чия се 
пър за ля по ле да“ от Л. Чер ни а ускай те и „Ла ви на та“ от Т. Джу дже ног лу, 
ру мън ски про дук ции на ре жи сьо ра Р. Аф рим, са на исти на из к лю че ние 
в то ва от но шение. Програм ни те из бо ри на фести ва ла, естест ве но, са 
пов ли я ни как то от пред по чи та ни я та на пуб ли ка та, та ка и от ба зис ни те 
наг ла си на съв ре мен ния бъл гар ски те а тър, в кой то ин те рес ни те от кри тия 
про дъл жа ват да ид ват от во де щи те ре жи сьор ски имена. Тези пред по чи-
та ния и наг ла си оба че са про мен ли ва ве ли чи на и мо же би фести ва лът 
тряб ва да по тър си по ве че въз мож ности за по каз ва не и на съв ре мен на 
дра ма тур гия в меж ду на род на та си програма.

Въпре ки че мо гат да бъ дат кон ста ти ра ни и дру ги лип си в меж ду на род-
ни те се лек ции (ко и то, за раз ли ка от бъл гар ски те, са пря ко за ви си ми и 
от фи нан со ви те, и от тех ни чески те въз мож ности за програ ми ра не), те ат-
рал ни ят фести вал „Вар нен ско ля то“ яс но ни по каз ва дра ма тур гич ни те и 
пост д ра ма тур гич ни те тен ден ции в съв ре мен ния те атър. Зад тър се ни я та 
в раз лич ни по со ки ед но е пре дел но яс но: не съ щест ву ва по е ти ка на но-
ви те дра ма тур гии, за що то те се раж дат и уми рат на сце на та, след вай ки 
тра ек то ри и те на же ла ни е то, на пред чув ст ви е то, на гне ва или на при-
ми ре ни е то – из вън за ко ни те на ези ка, на ли те ра ту ра та, на те ат рал ни те 
тра диции.
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