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БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ФЕСТИВАЛЪТ

РУ МЯ НА НИ КО ЛОВА

Как ви по со ки в раз ви ти е то на бъл гар ска та дра ма тур гия мо жем да от кри-
ем в пред ста ве ни те спек так ли в програ ми те на меж ду на род ния те ат ра-
лен фести вал „Вар нен ско ля то“? Това е от прав на та точ ка на раз съж де-
ни я та ми във връз ка с те мата. Може би има не що спе ку ла тив но в то ва 
да из веж да ме тен ден ции през фо ку са на един те ат ра лен фо рум, за що то 
не го ва та програ ма ви на ги е плод на из бор, не за ви си мо да ли е край но 
су бек ти ви зи ран от един се лек ци о нер, или по-обек ти вен през под бо ра 
на ко ми сии, фести ва лен борд или др. Аз пред по чи там да гле дам на то зи 
из бор ка то на пред ста ви те лен за ра ди място то на фести ва ла в кул тур ния 
жи вот и за ра ди раз лич ни те програ ми, ко и то фор ми рат афи ша му.

В съв ре мен на та сце нич на прак ти ка дра ма тур ги я та от дав на не е са мо 
пред ста ва та за доб ре струк ту ри ран по опре де ле ни пра ви ла текст, кой-
то ав то рът е на пи сал не за ви си мо от бъ де щи те сце нич ни ре а ли за ции и 
към кой то има пре тен ция да раз ка же исто рия чрез дейст вие и слово. 
Драма тур ги я та ве че има раз лич ни опре де ле ния спря мо упот ре ба та ѝ в 
го ля мо то раз но об ра зие на сце нич ни форми. Това се пот вър ж да ва и от 
те ми те на насто я ща та кон фе рен ция: дра ма тур гия на тан ца, дра ма тур-
гия на са те лит ни про жек ции, но ви дра ма тур гии и т.н. Разсъж да вай ки 
за пост д ра ма тич ния те а тър, Ка ме лия Ни ко ло ва пра ви обоб ще ни е то, че 
„цел та на то зи те а тър ве че не е фор му ли ра не то на сце на та и из пра ща не то 
в зри тел на та за ла на пос ла ния, а въз дейст ви е то и вза и мо дейст ви е то със 
зри те ля, об ме нът на енер гии“1. Това въз дейст вие и об мен на енер гии 
дра ма тур ги я та на съв ре мен ния те а тър тър си и пости га с раз но об раз ни 
стра тегии.

В бъл гар ския те а тър е най-сил на тра ди ци я та, ко я то мис ли дра ма тур ги я та 
ка то текст, чи е то пос ла ние и свят се раз кри ва в пред став ле ни ето. Но в 
пос лед ни те го ди ни все по ве че спек так ли из граж дат сво я та дра ма тур-
гия не въз ос но ва на пред ва ри тел но на пи сан текст, кой то но си в се бе 
си пре зум п ци я та за ав то ном но при съст вие ка то ли те ра ту ра, а в един 
общ ко ла бо ра ти вен про цес с твор ческия екип. В кон тек ста на по доб ни 

1  Ни ко ло ва, К. Про ме ни в от но ше ни е то текст – пред став ле ние в бъл гар ския 
те а тър след 1989 г. – Homo Ludens, 15, 2011, с. 120.
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сце нич ни прак ти ки го во рим за дра ма тур гия на пред став ле ни е то, ко я то 
из граж да сце ни чен раз каз и пости га въз дейст вие със стра те гии из вън 
те зи на кла си ческия дра ма тур ги чен текст.

Пред ва ри тел ни те ми раз съж де ния по те ма та на кон фе рен ци я та бя ха на-
соч ва ни от наг ла си и хи по те зи, ко и то, мис ля, е не об хо ди мо да бъ дат про-
ве ре ни през кон кре ти ка та на програ ми ра ни те от фести ва ла спек такли.

Исто ри я та на фести ва ла (пър во то му из да ние е през 1993 г.) съв па да 
с го ди ни те на по ли ти чески те про ме ни от 1989 г. и пре хо да към де-
мокрация. За бъл гар ска та дра ма тур гия те зи об щест ве но-по ли ти чески 
тран с фор ма ции но сят сво бо да та на твор ческия из бор. В съв ре мен ния 
мо дел на фун к ци о ни ра не на бъл гар ския те а тър ня ма ме ха ни зъм, кой то 
да упраж ня ва на тиск или цен зу ра вър ху ав то ри те на тек стове. За раз ли ка 
от пе ри о да на ко му низ ма, ко га то дра ма тур ги я та и те а тъ рът са при ну де ни 
да се съ об ра зя ват с изиск ва ни я та на со ци а листи ческия ре а лизъм. За тек-
ста за те а тър ко му нисти ческа та дър жа ва по ла га „гри жи“, но един ст ве но 
с цел иде о ло ги чески те ѝ упот ре би, ко е то спи ра естест ве ни те про це си на 
раз ви тие, въз мож ни са мо в си ту а ция на де мокра ти чен твор чески избор. 
Част от прак ти ки те по вре ме то на ко му низ ма са на ла га не на до пусти ми 
те ми, изиск ва ния към пер со на жи те и вза и мо от но ше ни я та, под кре па 
на вер ни те на Ко му нисти ческа та пар тия твор ци и мар ги на ли зи ра не на 
те зи, ко и то не покри ват изиск ва ни я та за иде о ло ги ческа пра вил ност на 
твор чест во то им и т.н.

Един по-за дъл бо чен ана лиз би мо гъл да раз съж да ва за раз лич ни „при-
ну ди“ в съв ре мен на та те ат рал на дейст ви тел ност – те зи на па за ра и на 
ус пе ха, во де щи след се бе си опре де ле ни ре пер то ар ни ре ше ния; но има 
пъл на и ре ал на сво бо да по от но ше ние на из бо ра на съ дър жа ние, те ми, 
пер со на жи, фор ми и т.н. Цензу ри ра щи те ме ха низ ми и на ла га не то на 
со ци а листи ческия ре а ли зъм ка то един ст ве но до пустим ме тод за твор-
чест во оста вя за но ва та бъл гар ска дра ма тур гия (ако та ка за удоб ст во 
на ри ча ме та зи след по ли ти чески те про ме ни от 1989 г.) нас лед ст во то на 
за ба ве но то раз ви тие спря мо ев ро пейския те атър. Към то ва об сто я тел ст во 
мо жем да при ба вим и огра ни че ни я та от нос но ре пер то а ра по вре ме то на 
ко му низ ма, ко е то от не ма въз мож ност та на бъл гар ска та сце на да се ог-
леж да и съ из мер ва през про це си те в све тов ния те атър. Тези раз съж де ния 
фор ми рат и ед на от пред ва ри тел ни те ми наг ла си, че през пър ви те го ди ни 
от исто ри я та на фести ва ла мо жем да срав ним бъл гар ска та дра ма тур гия 
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със „състе за тел“, по пад нал в дру га ка те го рия спря мо та зи, раз ви ва ща се в 
кон тек ста на де мокра тич ни те об щества. Зато ва и бъл гар ски те тек сто ве те, 
към ко и то по ся гат ре жи сьо ри те през 90-те за сво бод на твор ческа изя ва 
и ко и то на ми рат място в се лек ци и те на те ат рал ния фести вал „Вар нен ско 
ля то“, са кла си чески заг лавия. Програ ми ра ни са спек так ли ка то: „Гре хът 
Зла тил“ вър ху Йор дан Йов ков, сце нич на вер сия и поста нов ка Мар га ри-
та Мла де но ва, и „Гре хът Ку цар“ вър ху Йор дан Йов ков, сце нич на вер сия 
и поста нов ка Иван Доб чев, Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“ (1993)2; 
„Зме йо ве“ по П. Й. Яво ров и П. То до ров, реж. Бина Ха ра лам пи е ва, Дра-
ма ти чен те а тър – Вра ца (1993); „Майсто ри“ от Ра чо Сто я нов, реж. Бойко 
Бог да нов, Дра ма ти чен те а тър – Бла го ев град (1995); „Не вяста Бо ря на“ 
от Пет ко Ю. То до ров, реж. Вале рия Въл че ва, Дра ма ти чен те а тър – Ди-
мит ров град (1995); „Бо ря на“ от Йор дан Йов ков, реж. Христо Це ров ски, 
Дра ма ти чен те а тър – Вар на (1995) и др. По бъл гар ски те сце ни през те зи 
го ди ни сре ща ме мно го по ве че от из б ро е ни те тек сто ве от кла си ческо-
то нас лед ст во на бъл гар ска та дра ма тур гия, ко и то не на ми рат място в 
програ ма та на фести вала. Една от при чи ни те е, че в по ве че то слу чаи те 
про дъл жа ват да бъ дат поста ве ни в би то ви тра ди ции и не се прев ръ щат 
в съ би тия за бъл гар ския те атър. За раз ли ка от тях „из б ра ни те“ от фести-
ва ла спек так ли препро чи тат кла си ка та, ос во бо де на от иде о ло ги зи ра ни те 
нас лаг ва ния на пре диш ни те го ди ни, поста вят я в но ви сце нич ни ин тер-
пре та ции, тър се щи уни вер сал но то ѝ зву чене.

Мно го устой чи во в програ ми те на фести ва ла при съст ват и тек сто ве, ко-
и то мо жем да опре де лим ка то съв ре мен на кла сика. Една част от тях са 
най-доб ро то, съз да де но от бъл гар ска та дра ма тур гия в пе ри о да на со-
ци а лиз ма или в го ди ни те след по ли ти чески те про ме ни от 1989 г. Това са 
пи е си те на Йор дан Ра дич ков „Лу да тре ва“, реж. Марга ри та Мла де но ва, 
Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“ и Дра ма ти чен те а тър – Ди мит ров град 
(1994), „Яну а ри“, реж. Стоян Кам ба рев, Са ти ри чен те а тър (1996), „Опит 
за ле те не“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (1997), „Но-
ев ков чег“, реж. Елена Ци ко ва, Те а тър „Со фия“ (2000), „Ла за ри ца“, реж. 
Крикор Аза рян, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ (2005), „Су ма то ха“, реж. 
Боян Ива нов, Те а тър „Со фия“ (2011); пи е си те на Иван Ра до ев „Упи, или 
те а тъ рът в края на ве ка“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар-

2 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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мия“ (1994), „Чо ве ко яд ка та“, реж. Клод Бо нен (Фран ция), Дра ма ти чен 
те а тър – Хаско во (1995); пи е си те на Кон стан тин Или ев „Ве лик ден ско 
ви но“, реж. Иван Доб чев, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ (1994), „Нир ва-
на“, реж. Марга ри та Мла де но ва, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ (1996), 
„Фран ческа“, реж. Марга ри та Мла де но ва, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ 
(2003), „Нир ва на“, реж. Иван Доб чев, Дра ма ти чен те а тър – Па зар джик 
(2010) и др. Тексто ве те, ко и то са на пи са ни в пе ри о да на со ци а лиз ма, не 
мо гат да бъ дат поста ве ни в гра ни ци те на иде о ло ги ческа та ко нюн к ту ра 
и но сят в се бе си въз мож ности за съв ре мен ни ин тер пре тации. Общо то 
меж ду до тук опи са ни те тек сто ве е, че оста ват из ця ло в кла си ческа та 
дра ма тур гич на фор ма и са плод на тра ди ци он но то от но ше ние меж ду 
тек ста и еки па на пред став ле нието.

Па ра лел но с тях оба че, в же ла ни е то си за сил на и яр ка ав тор ска изя ва, 
ре жи сьо ри те посте пен но за поч ват да тър сят и от кри ват въз мож ности-
те на дру ги ма те ри а ли за из граж да не дра ма тур ги я та на те ат рал но то 
пред став ле ние ка то ко ла жи, нед ра ма тур гич ни тек сто ве, адап ти ра ни 
за сце на, и др. Така се по я вя ват спек так ли ка то „Заб ра ве ни от не бе то“ 
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„Яну а ри“ – Й. Ра дич ков, реж. Ст. Кам ба рев, Са ти ри чен те а тър, 1995/1996
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вър ху кни га та на Ека те ри на То мо ва „Заб ра ве ни от не бето. Доку мен тал-
ни раз ка зи за сто лет ни ци те от Ро до пи те“, те ат рал на адап та ция и ре-
жи су ра Юлия Ог ня но ва, Ро доп ски дра ма ти чен те а тър – Смо лян (1995); 
„Апокриф“, ав тор ски спек та къл на Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев 
по ав тен тич ни апокриф ни бъл гар ски тек сто ве, Те ат рал на ра бо тил ни ца 
„Сфу ма то“ (1998); „Сла вей ков ци“, ав тор ски спек та къл на ре жи сьо ра 
Бой ко Бог да нов (1998); „Бит“ по „Оп ти мистич на те о рия за бъл гар ския 
на род“ от Иван Ха джийски, реж. Възкре сия Ви хъ ро ва (1999); „Ро ден във 
Ви тил“ по тек сто ве на Ге ор ги Гос по ди нов, Ани Ил ков, Ка лин Яна ки ев, 
ав тор ски спек та къл на Иван Доб чев (2002); „Пле беи по рож де ние“ по мо-
ти ви от Ал. Кон стан ти нов, Ив. Ва зов, Ст. Ми хай лов ски, Хр. Смир нен ски, 
Т. Из мир ли ев, Д. Под вър за чов и Д. Де бе ля нов, сце на рий и поста нов ка 
Мар га ри та Мла де но ва (2005); „Та пе ти те на вре ме то“ по про из ве де ния 
на Кон стан тин Пав лов, сце на рий и поста нов ка Юлия Ог ня но ва (2009). 
Много от те зи спек так ли се прев ръ щат в ем б ле ма тич ни за есте ти ка та на 
ав то ри те си и за те ат рал на та си ту а ция към мо мен ти те на съз да ва не то им.

От но ва та бъл гар ска дра ма тур гия ед но от най-устой чи ви те при съст вия в 
програ ми те на фести ва ла са тек сто ве те на Бо ян Па па зов „Бая си на бъл хи-
те“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (2001), „Про да ва те ли 
де мо ни?“, реж. Крикор Аза рян, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (2005), „Да от-
во риш ра на“, реж. Иван Доб чев, Те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (2010), „Ри цар 
на све тия дух“, реж. Марга ри та Мла де но ва, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“ 
(2012). Според Ни ко лай Йор да нов Бо ян Па па зов е „дра ма тур гът, кой то се 
за е ма да раз ка же бъл гар ска та исто рия ка то сло жен раз каз от мно жест во 
раз лич ни ин ди ви ду ал ни исто рии“3, къ де то мо же би се съ дър жа и част 
от мо ти ва ци я та за из бо ра на тек сто ве те му.

Ко ме дий ни ят жанр не е с мно го сил но пред ста ви тел ст во в програ ми те 
на фести ва ла, осо бе но в срав не ние с не ма лоб рой ни те поста нов ки по 
бъл гар ски те сцени. Обяс не ни е то е, че ко ме ди и те са включ ва ни в ре-
пер то а ра на те ат ри те ка то най-лес ния мар ке тин гов ход за прив ли ча не 
на пуб ли ка, но без ам би ци я та за ви со ки ху до жест ве ни ре зул тати. Част 
от фести вал на та програ ма през го ди ни те са спек так ли по тек сто ве на 
Ка мен До нев „Обър не те вни ма ние“ и „На ни во то на очи те“, поста ве ни 
от са мия ав тор, и „Са мо ле тът бег лец“, реж. Галин Сто ев (2000), в ко и то 
ежед нев ни те би то ви си ту а ции са до ве де ни до аб сур д но раз витие.

3  Йор да нов, Н. Те а тъ рът в Бъл га рия 1989–2015. С., 2016, с. 115.
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Яна Бо ри со ва е ав то рът, на ко го то всич ки поста ве ни на сце на тек сто ве 
при съст ват в афи ша на фести ва ла: „Мал ка пи е са за дет ска стая“ (2008), 
„При ят ност раш но“ (2009), „Ти хи, не ви ди ми хо ра“ (2009), „Хо ра та от Оз“ 
(2013), „За теб“ (2015). Драма тур ги я та на Яна Бо ри со ва по лу ча ва приз-
на ние и ка то текст, и ка то ре а ли за ция (награ ди, участие във фести ва ли), 
но ма кар приз на ти ка то ед ни от най-ус пеш ни те тек сто ве за те а тър през 
пос лед ни те го ди ни, те ня мат пос лед ва щи сце нич ни ин тер пре тации.

Ед на яс но от чет ли ва тен ден ция, пред ста ве на и в програ ми те на фести-
ва ла, ко я то мо же да да ти ра ме към пос лед но то де се ти ле тие, е ко ла бо-
ра ци я та меж ду ав то ри и ре жи сьо ри за съз да ва не на дра ма тур гич на та 
ос но ва на пред став ле ни ето. Плод на та ко ва сът руд ни чест во са спек так-
ли те „Нок тюр но – от прах та до си я ни е то“ от Свет ло зар Ге ор ги ев, Ири на 
Го ле ва и Ог нян Го лев, реж. Ирина Го ле ва (2011), „Пра е хид но“ от Здра ва 
Ка ме но ва и Гер га на Ди мит ро ва, реж. Герга на Ди мит ро ва (2012), „Зав ръ-
ща не във Ви тен берг“ от Ге ор ги Те нев и Иван Доб чев, реж. Иван Доб чев 
(2012), „Ме дея – май ка ми“ от Иван Доб чев и Сте фан Ива нов, реж. Иван 
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„Апокриф“ – ав тор ски спек та къл на Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев, 
ТР „Сфу ма то“, 1997/1998
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Доб чев (2013), „Пе пе ляш ки ООД“ от Здра ва Ка ме но ва и Гер га на Ди мит-
ро ва, реж. Герга на Ди мит ро ва (2015).

Има об що с ко ла бо ра тив ния прин цип и ра бо тата на Сту диото за до ку-
мен та лен те а тър „Vox Populi“, ко е то ра бо ти в жан ра на вер ба тим те а-
търа. Тук дра ма тур ги я та се из граж да от до ку мен та лен ма те ри ал под 
фор ма та на ин тер вю та, ко и то ак тьо ри те въз про из веж дат на сце на та, 
опит вай ки се да за па зят ав тен тич но то зву че не и из каз на ин тер вю и ра-
ните. При под го тов ка та на спек так ли те си еки пи те про веж дат те рен ни 
про уч вания. Драма тур ги я та на пред став ле ни е то се из граж да от под ред-
ба та на от дел ни те раз ка зи, от пес ни, от пред мет ния свят на сце на та, а 
те ма та ви на ги е со ци ал но зна чима. Напри мер спек та къ лът „Не ви ди ми 
№ 3: Дом“ (2014) раз каз ва за хо ра та, ко и то са оста на ли без дом и жи ве ят 
на ули ца та, а спек та къ лът „Мир вам“ (2016) се до кос ва до бо лез не ни те 
исто рии на бе жан ци и мигран ти. В програ ми те на фести ва ла при съст ват 
още три спек та къ ла на Сту дио „Vox Populi“ – „Яце фор каш“ (2013), „Але, 
хоп! – по ви со ко опъ на та тел“ (2015), „От ту ка за поч ва Бъл га рия“ (2016; 
про дук ция на Шу мен ския те а тър, но осъ щест вен по ме то да на ра бо та 
на „Vox Populi“ с ре жи сьор Не да Со ко ловска).

В програ ми те на фести ва ла от кри ва ме още ед на стра те гия за из граж да не 
на дра ма тур ги я та чрез адап ти ра не то на ста на ли по пу ляр ни в пуб лич но то 
прост ран ст во ро мани. На та ка ва ос но ва са спек так ли те „Ко ва чи“ от Алек 
По пов, реж. Възкре сия Ви хъ ро ва, „Въз ви ше ние“ от Ми лен Русков, реж. 
Иван Доб чев, и „Сест ри Па ла ве е ви“ от Алек По пов, реж. Елена Па на-
йо това.

Пред ва ри тел на та ми хи по те за, че въпре ки гри жи те за бъл гар ска та 
дра ма тур гия (под фор ма та на кон кур си, при о ри тет но то фи нан си ра не 
на про ек ти вър ху бъл гар ски тек сто ве и т. н.) тя не е мно го из би ра на от 
бъл гар ския те а тър и не е в ос но ва та на ус пеш ни сце нич ни про ек ти, се 
опро вер га до ри от чисто ста тисти ческо то ог леж да не на програ ми те на 
фести ва ла през из ми на ли те го дини. Афишът на насто я що то 25-о из да-
ние е пър ви ят, в кой то ня ма ни то ед но заг ла вие вър ху бъл гар ски текст. 
В по ве че то из да ния има сред но по 4–5 заг ла вия вър ху бъл гар ски ав то ри, 
ко и то по па дат във всич ки програ ми на фести вала. Реали зи ра ни те спек-
так ли са раз но об раз ни ка то фор ма, еки пи, сце ни и т.н. Голя ма част от 
тях се прев ръ щат в съ би тия за съ от вет ния те ат ра лен се зон и са важ на 
част от би огра фи я та на твор ци те, ко и то ги съз дават.
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От гра ни ча ва не то на раз лич ни под хо ди в бъл гар ска та дра ма тур гия нат-
ра пи хи по те за та, че тя раз ви ва ня кои от ак ту ал ни те тен ден ции в ев ро-
пейска та дра ма тур гия с из вест но за къс нение. Най-ха рак те рен е при ме рът 
с прак ти ка та на съз да ва не на дра ма тур гия в т.нар. „ди вай зинг те а тър“, 
при кой то спек та къ лът се съз да ва с участи е то на це лия твор чески екип. 
Тази фор ма бе въ ве де на в бъл гар ска та те ат рал на прак ти ка ед ва в пос-
лед ни те го дини.

Из вън ло ги ка та на насто я щия текст оста на ха ня кои ин те рес ни глед ни 
точ ки към те ма та за бъл гар ска та дра ма тур гия: кои ре жи сьо ри и те ат-
рал ни фор ма ции най-често се из ра зя ват чрез нея; за що не мал ка част 
от поста ве ни те на сце на бъл гар ски тек сто ве оста ват из вън програ ма та 
на фести ва ла, и мо же би най-ин те рес на та – как в рам ки те на афи ша на 
един меж ду на ро ден те ат ра лен фести вал при съст ва бъл гар ска та дра ма-
тур гия спря мо пред ста ве на та чужда.

Не за ви си мо от то ва мо жем да обоб щим, че през фо ку са на Меж ду на-
род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ пей за жът на бъл гар ска та 
дра ма тур гия из г леж да раз но об ра зен ка то фор ма, език, те ма ти чен ин-
те рес, на чин на из граж да не… Ед на от най-из не над ва щи те тен ден ции, 
из криста ли зи ра ли при раз г леж да не то на фести вал ни те програ ми, е, че 
бъл гар ски ят те а тър мно го често из би ра да се из ра зи през тек сто ве на 
род ни ав тори.
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