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НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОКОЛО ПОНЯТИЕТО 
ДРАМАТУРГИЯ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТЕАТЪР

АН НА ТО ПАЛ ДЖИ КОВА

Про во ка ци я та ид ва от ня кол ко спек та къ ла, по ка не ни от Меж ду на род-
ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Причи на та – имам же ла ни е то 
да об съ дя ут вър де ни опре де ле ния за дра ма тур гия, до би ли ста ту са на 
пра ви ла, да се за пи там до кол ко съм съг лас на с тях и да си от го во ря на 
въпро са: Как во не е и как во е тек стът в съв ре мен ния те атър?

Съв ре мен ни ят те а тър все по-мал ко „раз каз ва“ исто рии; ак цен тът 
в дра ма тур ги я та е вър ху ко мен та ра, про я ва та на от но ше ние към 
опре де ле на тема. Дейст ви тел но дра ма тур ги я та днес из в ли ча сми съ ла 
на тек ста/спек та къ ла не тол ко ва от сю же та, а чрез фо ку са на вни ма ние, 
кой то раз лич ни те глед ни точ ки от пра вят към него. Но за що поста вих 
ка вич ките? Разби ра се, за що то те а тъ рът не раз каз ва, а изигра ва, ин-
тер пре тира. Има спек так ли, в ко и то ак тьо рът раз каз ва ед на исто рия в 
бук вал ния сми съл на то ва дейст вие, ад ре си рай ки раз ка за си към зри-
те ля или към па р т ньо ра си. Имен но чрез ед нов ре мен но то при съст вие 
на игра та и раз ка за се тър сят пъ ти ща към се тив но то въз при я тие и към 
ин те лек ту ал на та тран с фор ма ция, към съ бу де на та ре ак ция/съ у частие 
на зри теля.

Има спек так ли, в ко и то раз ка зът из ви ра от не съз на ва но то, за та е но в 
па мет та. В спек та къ ла „Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“ (2002)1, про ду ци ран 
от МТФ „Вар нен ско ля то“, „раз ка зи те“ на три мо ми че та и две мом че та 
се прев ръ щат в те а тър чрез въз кре ся ва не на пре жи ве ни си ту а ции и съ-
буж да не на реф лек тив на та па мет на тя лото. Авто рът на дра ма тур гич ния 
текст Иван Ви ри па ев съ би ра в ед но сюр ре а листич но се бе раз гол ва не пет 
мо но ло га на нар ко тич но бъл ну ване. Пред став ле ни е то е про во ка ция на 
ре жи сьо ра Га лин Сто ев към ак тьо ри те Сне жи на Пет ро ва, Вя ра Ко ла ро ва, 
Юли а на Сайска, Ни ко лай Му таф чи ев, Иво Дим чев да след ват вът реш-
ния им пулс на спо ме на чрез те ла та си.

1  В ско би след заг ла ви е то се от бе ляз ва го ди на та, в ко я то съ от вет ни ят спек та-
къл е при съст вал в афи ша на фести вала. Тя не ви на ги съв па да с го ди на та на 
не го ва та пре миера.
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Те а тъ рът не е ка тед ра, не е учи лище. По та зи ло ги ка вся ка про я ва в 
от ре че на та по со ка би тряб ва ло се тъл ку ва ка то ди дак ти ка, ка то оста рял 
прос ве ти тел ски дискурс. А как то га ва бих ме ко мен ти ра ли спе ци фи ка-
та на ня кол ко мно го ин те рес ни поста нов ки, по ка не ни на вар нен ския 
фести вал през го ди ни те, ко и то тен ден ци оз но са по тър си ли фор ма та на 
пър фор манс-лекция?

В „Лек ция за пет па ри“ и „Пи е са за кра ва та“ (2012) – сво е об раз на 
реп ли ка към „Лек ция вър ху ни що то“ на ком по зи то ра Джон Кейдж, – 
Джо на тан Бъ ро уз и Ма тео Фар джи он пред ла гат ед на те ат рал на игра 
ка то сво е об раз на фор ма на съ у частие на зри те ля. В игра та на лек тор 
и на ау ди то рия ост ро ум ни ят ко мен тар и ар тистич на та асо ци а тив-
ност на „лек то ри те“ за бав ля ват и не у сет но съ буж дат раз ми съл за 
се ри оз ни те не ща, нав ли зат в те ри то ри я та на фи ло со фи ята. Поста-
вят въпро си, за ко и то ня ма ед ноз на чен от говор. Този ост ро у мен и 
про во ка ти вен хиб рид меж ду лек ци я та и игра та съз да ва не о би чай но 
те ат рал но пре жи вя ване.

В спек та къ ла на ре жи сьо ра Иван Пан те ле ев „От нос но ома ра“ (2011) 
по раз каз от сбор ни ка на Дей вид Фостър Уо лъс „Крат ки ин тер вю та с 
про тив ни мъже“ Самю ел Фин ци из на ся лек ция за то ва как се при гот вя 
ме ню от омари. Но от спо де ля не на ре цеп та за хра на раз ка зът пре ми-
на ва към са ма та „кух ня“ на „съ би ти е то“ и во ден от ак тьо ра, зри те лят 
си пред ста вя усе ща ни я та на ома ра, по то пен жив в тен дже ра та с вря ща 
вода. Тръг вай ки си от спек та къ ла, си каз ваш „ни ко га по ве че ня ма да 
опи там хра на от не що, ко е то е би ло жи во“. Но раз би ра се, не оста ваш 
ве рен на то ва ре шение…

Съв ре мен ни ят ав тор на дра ма тур гия за те а тър е сво бо ден да ин-
тер пре ти ра вся ка те ма с из б ра ни от не го сред ст ва и сти листика.

Дейст ви тел но, след го ля ма та ре фор ма на мо дер низ ма дра ма тур ги я та 
е ос во бо де на от кла си чески те изиск ва ния ка то при чин но-след ст ве на та 
ло ги ка в раз ви тие на дейст ви е то, цен т ри ра не то око ло един ос но вен пер-
со наж и ос нов на сю жет на ли ния, чисто та на жан ра и др. Но въз мож но ли 
е всич ко и по вся ка къв на чин да бъ де обект на те ат рал на ин тер пре тация? 
Този въпрос мо жем да за да дем в те ат рал на та си ту а ция днес, ко га то дра-
ма тур ги я та не е „пристя га на“ в кла си чески пра ви ла и заб рани. Но ко га то 
всич ко е раз ре ше но, ни ма всич ко е въз можно?

Анна Топалджикова. НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОКОЛО ПОНЯТИЕТО ДРАМАТУРГИЯ...
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Два та по лю са, меж ду ко и то се прости рат въз мож ности те на дра ма тур-
ги я та да ин тер пре ти ра све та, ва ри рат меж ду фак то ло ги я та и фик ци ята. 
Съвре мен ни ят ав тор си поз во ля ва не са мо да се раз по ла га как то си иска в 
те зи две об ласти, но и да ги преп ли та ед нов ре мен но в един и същ текст. 
Поли ти чески ят спек та къл на ли ван ския ав тор и ре жи сьор Ра би Мруе „В 
тър се не на из чез на лия слу жи тел“ (2010) из ця ло се фо ку си ра вър ху до-
ку мента. Създа те лят на спек та къ ла е сед нал в са ло на меж ду зри те ли те 
с лап топ на ко ле не, на ня кол ко екра на на сце на та се про жек ти ра ли це то 
му и ръ ка та, ко я то раз гръ ща из рез ки от вест ници. Визу ал ни ят ефект е 
све ден до ми ни мум, ви дим на екра на е са мо до ку ментът. Това, ко е то 
го прев ръ ща в те ат рал но из жи вя ва не и да ва ши рок кръ го зор на асо ци а-
тив но то мис ле не, е ко мен та рът на во де щия, не го ва та ин тер пре та ция на 
фак тите. Пара док сал но под не се ни ят с чув ст во то за ху мор ак ту а лен жур-
на листи чески ма те ри ал въ веж да зри те ля в ед на зат во ре на каф ки ан ска 
си ту а ция без из ход и го ка ра да по чув ст ва съд ба та на хо ра та, при тис на ти 
от то та ли тар ни ре жи ми на мно го места по света.
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„От нос но ома ра“ – Д. Ф. Уо лъс, реж. Иван Пан те ле ев, Те а тър „Фол к с бю не“ – 
Бер лин, Гер ма ния, 2009/2010

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ



59

Дра ма тур ги я та на те ат рал ни фор ма ции, ко и то ра бо тят в по со ка та на 
вер ба тим те а тъ ра, ка то напри мер спек та къ лът „Яце фор каш“ (2013) 
на Сту дио за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“ с ре жи сьор Не да Со ко-
лов ска, се гра ди вър ху за пи са на та ав тен тич на реч на хо ра от раз лич ни 
те ма тич но из б ра ни групи. Актьо рът пре на ся до зри те ля та зи реч в ре жи-
ма на пред ва ри тел но то ус ло вие: от каз от те ат рал на игра. Но от ка зът от 
те ат рал на ин тер пре та ция често риску ва да постиг не ефект на изигра на 
не те ат рал ност или ими ти ра на ав тен тич ност. Тук дра ма тур ги я та от съст ва 
ка то ав тор ска на ме са и ин тер пре та ция на текста. Можем да го во рим за 
дра ма тур гия на спек та къ ла, кой то „опе ри ра“ с фак то ло ги я та, изост ряй-
ки вни ма ни е то на пуб ли ка та към поста ве ния проблем. Тази ав тен тич на 
реч, пре ми на ла през гла со ва та „тран с ла ция“ на ак тьо ра, би тряб ва ло да 
съ бу ди у зри те ля от з вук на тре во жещ го глас, да из ви ка ре ак ция – съпре-
жи вя ва не и реф лексия.

В чеш ко то пред став ле ние „Об ла ци“ (2013) ак т ри са та Ве ро ни ка Шва-
бо ва е ед нов ре мен но дра ма тург и из пъл ни тел на ав то би огра фич ния 
пър фор манс. Чрез въз ста но вя ва не на ве че „би ли“ си ту а ции тя из граж да 
от во ре но прост ран ст во за сво бод но про ник ва щи асо ци ации. Актри са та 
раз каз ва за два та ро да, от ко и то про из хож да по ба щи на и по май чи на 
ли ния, за пред ци те си, непрестан но из пра вя ни един сре щу друг във 
вър то па на ка таст ро фич ни по ли ти чески съ бития. Така у са ма та нея, а 
впос лед ст вие и у зри те ля се съ буж да вът реш ни ят им пулс към про ти во-
действие. Драма тур ги я та на спек та къ ла за да ва слож на кон ст рук ция – 
ко ла жи ран ав тен ти чен сним ков ма те ри ал, спо ме ни, пис ма, раз каз на 
се мей ни пре да ния, ин с це ни ров ки на от дел ни фраг мен ти от до ку мен-
ти ра ни съ би тия, дуб ли ра не на фо то е фек ти и про жек ция, нас лаг ва не на 
жи вия и на има ги нер ни те об рази. Автен тич ни ят об раз от сним ка та се 
преп ли та/сли ва с про ек ци я та на жи во то дви же ние на Ве рон ка Шва бова. 
Драма тур ги я та пред ла га двус мис ле на, игро ва по зи ция и та ка ак т ри са та 
из би ра ка то жанр на пред став ле ни е то кло у на да та – ед нов ре мен но гро-
теско ва и ностал гична.

И ако дра ма тур ги я та на „Об ла ци“ под гот вя анар хистич но про ве де на та 
сре ща меж ду до ку мен та и фик ци я та, обект на те ат рал на ин тер пре та ция 
мо же да бъ де съ би тие, от ра зе но ка то но ви на в ме ди и те, на уч но от кри тие, 
ро ман, хай ку, филм, кар ти на, фи ло соф ско съж дение… Прев ръ ща не то на 
сво бод но из б ра ния пър ви чен ма те ри ал в из куст во е она зи ал хи мич на 
ре ак ция, ко я то би тряб ва ло да из гра ди дейст ва ща та те ат рал на фор-
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мула. Драма тур ги я та за съв ре ме нен те а тър е мак си мал но от во ре на към 
пре си ча ния меж ду пра ви ла, сво бо да и анархия. По то зи по вод мо жем 
да ко мен ти ра ме очак ва ни я та, ос но ва ни на тра ди ци он ни пред ста ви, че 
дра ма тур ги я та се ре а ли зи ра чрез ди а лог, мо но лог и ре марки. Ако при-
е мем то ва де фи ни тив но, как во мо жем да ка жем за дра ма тур ги я та на 
не вер бал ния те атър? Тук ще нав ле зем в зо на та, ко я то пре ли ва те а тъ ра 
с дру ги те из куст ва – те ат рал на та ин ста ла ция за им ст ва ези ка на изоб ра-
зи тел но то из куст во, тан цо ви ят те а тър – на ба ле та и тан ца, тех ни чески 
опос ред ст ва но то изоб ра же ние ка то част от сре да та или от дейст ви е то 
на сце на та сро дя ва с фо тогра фи я та и ки ното. Можем да го во рим за 
пре ми на ва не и към дру ги прост ран ст ва из вън из куст во то – акро ба ти ка, 
из пол з ва не на тех ни чески те сред ст ва на раз лич ни ме дии и тях на та изоб-
ра зи тел на система. Тук при ме ри те с по ка не ни те от вар нен ския те ат ра лен 
фести вал пред став ле ния са мно гоб рой ни: „Хей, мо ми че“ на ита ли ан-
ския ре жи сьор Ро мео Касте лу чи (2010), спек та къ лът „Един сле до бед“ 
по „Сле до бе дът на един фавн“ на Клод Де бю си на нем ския хо ре ограф 
Рай мунд Хог (2012), сло вен ска та поста нов ка „Или а да“ с ре жи сьор Йер ней 
Ло рен ци (2016) и др. Очевид но се на ла га ед но по ня тие за дра ма тур гия 
на спек та къ ла, в чи и то от во ре ни гра ни ци се вмест ват пред ста ва та за дви-
же ние, въз мож ности те на ак тьо ра да из ра зи усе ща ни я та си не вер бал но, 
тран с фор ма ци я та на прост ран ст во то, са мосто я тел ни ят език на ви зи я та. 
В съз да ва не то ѝ оби чай но са ак тив ни и оста на ли те участ ни ци на екипа.

Дра ма тур ги я та на спек та къ ла „Ра ко об раз но“ на Кит Джон сън X-act (2011) 
се ос но ва ва вър ху под роб но пред ва ри тел но про уч ва не на ак т ри са та, 
ко я то е и ав тор на сво е то со ло из пъл нение. Идея та е ин с пи ри ра на от 
ед но на уч но от кри тие – не поз нат ор га ни зъм, оби та ващ оке ан ско то дъно. 
Актри са та от кри ва чрез тя ло то си най-ха рак тер ни те бе ле зи, дви же ния, 
се тив ност на то зи нисш ор га ни зъм и вглеж дай ки се в не го, от кри ва 
уни кал но съ щество. Изола ция, страх, са мо та, тър се не на кон такт, изоб-
ре тя ва не на соб ст вен език за об щу ва не с очак ва ния друг в са мо та та на 
огром ния оке ан, то ва съз да ва ана ло гия с чо веш ка та си ту а ция в прост ран-
ст ва та вът ре и из вън чо веш ка та все лена. Драма тур ги я та на то зи спек та-
къл е хиб рид меж ду на уч но из с лед ва не, фи зи чески те а тър, акро ба ти ка, 
изоб ра зи те лен ефект (на про жек ти ран екран в зе ле но, на по до бя ващ 
оке ан ско дъ но), кой то слу жи ед нов ре мен но ка то сре да и ме та фо ри чен 
из лаз към дру го смис ло во из ме рение.

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ
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„Хо тел Ма ту сал“ на ан г лийск а та тру па „Imita  ng the Dog“ (2010) пре-
ос мис ля иде и те за вре ме и за спе ци фи чен език на сце нич ния разказ. 
Прив не се но то от ки но то изоб ра же ние, ви дя но ся каш през огра ни ча-
ва що то в сво я та рам ка око на ки но ка ме ра та, е пре вър на то в прост ран-
ст во за жи во то дейст вие чрез драстич на на ме са в це лост та на об раза. 
Драма тур ги я та на то зи спек та къл се гра ди вър ху не о би чай на та глед на 
точ ка – те ат рал но то съ би тие е достъп но през за да ван ра курс към изоб-
ра зя ва ното. Пред очи те на пуб ли ка та се по я вя ват от дел ни фраг мен ти, 
от ря зъ ци от „кад ри“, чи я то пос ле до ва тел ност про во ки ра зри те ля да 
нас лаг ва ка то пъ зел раз лич ни те ви ди ми части от зри тел но то по ле и та ка 
сам да въз ста но вя ва раз ка за за ед но съ битие.

В „Ма са та“ на вроц лав ска та тру па „Кар би до“ – Па вел Че пул ков ски, Игор 
Гав ли ков ски, Ма рек От ви нов ски и Ми хал Лит ви нец (2012), пуб ли ка та 
за о би ка ля в кръг ед на дър ве на ма са, от ко я то че ти ри ма му зи кан ти из в-
ли чат му зи ка, уд ряй ки я с ръ це, га лей ки я, до кос вай ки я с раз лич ни пред-
мети. Маса та е уни кал но изоб ре тен му зи ка лен ин ст ру мент, спе ци ал но 
обо руд ван, та ка че на не го да се свири. Драма тур ги я та на спек та къ ла 
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„Ра ко об раз но“, тан цов спек та къл на Кит Джон сън, Кит Джон сън X-Act –
Ко пен ха ген, Да ния, 2005
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въ веж да зри те ля в не о би чай но съ би тие – му зи ци ра не вър ху ма са, при 
ко е то зри те лят посте пен но се убеж да ва, че при съст ва на кон церт на 
му зи кан ти пер фек ци о нисти и е ув ле чен да сле ди ре ак ци и те на му зи кан-
ти те, на чи на, по кой то все ки от тях участ ва със своя уни кал ност в об що то 
съ би тие на му зи ци ра нето. Така се раз ши ря ва об х ва тът на усе ща ни я та, 
на енер гий ния об мен в ед но об що те ат рал но пре жи вя ва не меж ду му-
зи кан ти те, меж ду тях и ма са та, меж ду тях и зри те лите.

Съв ре мен на та дра ма тур гия за те а тър е гъв ка ва, изоб ре та тел на и не посто-
янна. Може да си поз во ли всич ко, до ри по ня ко га да е кон сер ва тив на и 
„да играе по пра ви ла та“. Какво по ве че мо же да се иска от та зи сво бода? 
Драма тур гът ком по зи ра тек ста, дейст ви е то и ви зи я та, слу жи си с чо-
веш кия глас и с ти ши на та, във ли ча все въз мож ни тех ни чески сред ст ва в 
об ласт та на зву ка и сце ногра фи я та, из пол з ва всич ки жан ро ве и сти ло ве, 
са мосто я тел но и преп ле те ни по меж ду им. Но та зи сво бо да за дъл жа ва 
към ан га жи ра не с идея, зна чи ма за мал кия свят на чо ве ка сред го ле мия 
свят на все ле на та; за дъл жа ва към от кри ва не на език, спо со бен да уза ко-
ни в сво я та есте ти ка и не въз мож ното. Абсо лют на та сво бо да, в част ност и 
сво бо да та на ав то ра на тек ста за те а тър, е уто пия – дра ма тур ги я та днес 
е част от спо де лен с дру ги те те ат ра лен про цес, част от об щия пог лед, 
идея, им пулс на екип от съ миш ле ници.
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