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НОВАТА БЪЛГАРСКА ДРАМАТУРГИЯ 
КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И СТИМУЛ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЕКИПИ У НАС

ЕЛЕ НА АН ГЕ ЛОВА

Мо и те наб лю де ния са от пос лед ни те пет-шест го ди ни на Меж ду на род-
ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Впечат ле ние ми напра ви 
пред ста ве но то сво е об раз но вет ри ло на бъл гар ска та дра ма тур гия, в 
ко я то мо жем да прос ле дим ста бил ни тен ден ции и яр ки от кри тия в те-
а тъ ра, ба зи ран на текст. Разби ра се, вклю че ни те в ня кои от мо ду ли те 
на фести ва ла спек так ли да леч не из чер п ват ця лост на та ин фор ма ция за 
раз лич ни те раз ви тия в бъл гар ска та дра ма тур гия, но те са ня ка къв вид 
„въ ве де ние в тях на та кар ти на“, ако мо га да из пол з вам заг ла ви е то на 
пи е са от Мар га рит Минков.

В пе ри о да 2012–2016 г. Между на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско 
ля то“ е бил сце на на 29 заг ла вия от све та на бъл гар ска та дра ма тур гия, 
ка то в то ва чис ло включ вам сце на рии и до ку мен тал ни тек сто ве, ко и то 
жи ве ят един ст ве но сце ни чен живот. Тук по па дат пред став ле ния на Сту ди-
о то за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“ ка то „Мир вам“, „Але, хоп! – по 
ви со ко опъ на та тел“ и „Не ви ди ми № 3: Дом“. Друг при мер на текст, имащ 
са мо сце ни чен жи вот, е му зи кал ни ят про ект на Ма рий Ро сен „Ду хът на 
ед на ди ва“, кой то закри два де сет и чет вър то то из да ние на фести ва ла. 
С те зи 29 по ка не ни пред став ле ния са мо за пет го ди ни „Вар нен ско ля то“ 
по каз ва ан га жи мент и ин те рес към програ ми ра не то на бъл гар ска та дра-
ма тургия. Зато ва мис ля, че е важ но да от кро им опре де ле ни па ра мет ри, 
тен ден ции и ниш ки, ко и то да ни по мог нат в ос мис ля не то и раз гра ни ча-
ва не то на от дел ни ней ни ти пове.

Спо ред мен има три ли нии, през ко и то но во по я ви ли те се тек сто ве за 
те а тър би ха мог ли да се на местят по-доб ре в съз на ни е то ни и да под по-
мог нат раз би ра не то на прин ци пи те на раз ви тие на твор чески те еки пи у 
нас; на ар тисти те, ко и то ра бо тят по те зи тек сто ве или ко и то ги съз дават.

Пър ва, и то най-ви ди ма ли ния е та зи на ли те ра тур на та адап та ция или 
по-ско ро на жан ра на пре ве де ния на сце ни чен език ро ман. В то ва по-
ле виж да ме име на та на Алек По пов, госту вал със „Сест ри Па ла ве е ви“ 
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(реж. Елена Па на йо то ва, 2016). До не го, естест ве но, се на реж да и „Въз-
ви ше ние“ от Ми лен Русков (реж. Иван Доб чев, 2014). В та зи фор му ла 
на ин тер пре та ция на ли те ра ту ра та от стра на на те а тъ ра ка то че ли всич-
ко е яс но – ре жи сьо рът е то зи, кой то се прев ръ ща в съ ав тор на тек ста, 
адап ти рай ки го към сце нич но то дейст вие, до ка то оста на ли те участ ни ци 
в твор ческия екип са по-ско ро пос ле до ва тели. При всич ки по ло же ния 
то ва е ре жи сьор ски те а тър, чи я то фор му ла ни за ве ща ва 20. век, но про-
дъл жа ва да бъ де ак ту ал на и днес.

Ре жи сьор ски ят те а тър да ва по вод ос нов но за по-дъл бо ко де тай ли зи-
ра не и ин тер пре та ция на ве че го то ва пи еса. Нами ра не то на лю бо пи тен 
поста но въ чен ключ да ва но ва, не о чак ва на глед на точ ка за тек ста и до-
пъл ва те ма та, ко я то тя раз г лежда. Като при ме ри тук мо гат да се по со чат 
поста нов ки те „Ко ва чи“ от Алек По пов (2013) и „Фан том на бол ка“ от Еле-
на Алек си е ва (2013) – и две те де ло на ре жи сьо ра Въз кре сия Ви хъ рова.

От въд та зи мал ко или мно го тра ди ци он на, тест ва на през го ди ни те схе ма 
на ра бо та с ве че го то вия текст за те а тър, се от кро я ва дру га ли ния, ко я то 
ми се стру ва по-пре диз ви ка тел на за ана лиз и ко я то се явя ва ка то сти мул 
за раз ви ва не на твор чески екипи. По ня ка къв на чин тя е сил но об вър за на 
със съв ре мен ния път на ак тьо ра и не го во то все по-сил но приб ли жа ва не 
до тек ста на пред став ле ни е то, от кол ко то в те а тъ ра на ре жи сьор ска та 
ин тер пре та ция, къ де то ди а ло гът текст – пред став ле ние е в ръ це те 
по-ско ро на ре жи сьо ра, а ак тьо рът е про вод ник на не го вия за мисъл.

Бих иска ла да по го во рим за наско ро по я ви лия се фе но мен, кой то мо же 
да се фор му ли ра ка то „ак тьор ско то съз на ние ка то из точ ник на дра ма-
тургия“.

До бър при мер за то ва е „Ди со нанс за два ма ар тисти“ (2016) – спек та къл 
на „Па ник Бу тон Те а тър“, про ект на ре жи сьо ра Ва си ле на Ра де ва и на ак-
тьо ра Ней тън Купър. Заед но с ак т ри са та Бог да на Ко та ре ва те съз да ват 
пред став ле ние на ба за та на об ра зи и епи зо ди, из гра де ни от ав то би огра-
фич ни ма те ри а ли в най-раз но об ра зен ди а па зон – съ ни ща, спо ме ни, 
ар тистич ни визии. Резул та тът е ряд ко сре щан тип те а тър, кой то при е ма 
су бек тив но то ак тьор ско съз на ние за своя дра ма тур гия. „Ди со нанс за 
два ма ар тисти“ преп ли та фраг мен ти от съ ни ща и ма те ри а лът при до би ва 
сил но ав тен ти чен ха рак тер, в кой то чо веш ко то, лич но то, сюр ре а листич-
но то се смес ват в един съ но по до бен разказ.

БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ
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Друг ус пе шен про ект, пред ста вен на фести ва ла в пос лед ни те го ди ни, е 
пред став ле ни е то „Меж ду праз ни ци те“ (2015), чий то текст се от ли ча ва 
по ра ди сво я та спе ци фич на фор ма на гра ни ца та меж ду по е зи я та и до-
ку мен та листи ката. Текстът на Сте фан Ива нов е из гра ден в пря ко об щу-
ва не с два ма та ак тьо ри Еле на Ди мит ро ва и Христо Петков. Основ на та 
дра ма тур гич на ли ния мар ки ра про це са на ак тьо ра, кой то ро ви в се бе си 
през сво е то ми нало. Авто рът ра бо ти със спо ме ни на ак тьо ри те, ка то ги 
из пол з ва по аб ст рак тен на чин с цел да де кон ст ру и ра, да уни що жи дейст-
ви е то, да го по гъл не в сво и те об ра зи и асо ци ации. Резул та тът, как то и в 
„Ди со нанс за два ма ар тисти“, е из к лю чи тел но ме та фо ри чен и по е тичен.

Тре ти по до бен слу чай на тек ста за те а тър, пре вър нат в от во ре но по ле за 
ек с пе ри мен ти и по ка на, до ри за дъл жи тел но ус ло вие за включ ва не от 
стра на на ак тьо ра, са про ек ти те на Сту дио за до ку мен та лен те а тър „Vox 
Populi“. В тях ра бо та та на ак тьо ри те при ли ча на та зи на из с ле до ва те ля 
ан т ро полог. Те съ би рат и ор га ни зи рат ин тер вю та та, ко и то пред ва ри-
тел но пра вят с хо ра от ре ал ния жи вот – пре ки участ ни ци в кон крет на та 
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„Ди со нанс за два ма ар тисти“ – ав тор ски спек та къл, реж. В. Ра де ва, Па ник 
Бу тон Те а тър и ДНК, 2016
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жи тейска си ту а ция, ко я то пред став ле ни е то из с лед ва. (Често то ва е на-
бо лял проб лем на об щест ве но и со ци ал но ни во, на лич на тра ге дия, на 
ко лек тив на кри за.) Тази фор му ла на съз да ва не на пред став ле ние ста ва 
осо бе но устой чи ва и кон крет на и по ня ка къв на чин се е пре вър на ла в 
микрош ко ла за ак тьо ри, а за що не и за ак тьор ско ав тор ство. Тук дра ма-
тур ги я та се съз да ва ко лек тив но, в съ че та ние меж ду вер ба тим и ди вай-
зинг те а търа. Но при всич ки по ло же ния ак тьо рът (или по-ско ро гру па та 
от съ миш ле ни ци око ло да ден проб лем) е от но во не ин пър во из точник.

В те зи три ва ри ан та ак тьо рът посте пен но се прев ръ ща в съ ав тор на тек ста 
в рам ки те на но ви твор чески еки пи, ек с пе ри мен ти ра щи око ло иде я та 
за дра ма тур гия, пре на сяй ки я в но ви тра ек тории.

Въпре ки всич ки раз ли ки при под хо да на съз да ва не то на пред став ле ние 
от стра на на раз лич ни те еки пи ин те ре сът към но вия, съз да ден спе ци ал но 
за пред став ле ни е то текст, се явя ва ка то от чет ли ва тен денция.

Мо же би е умест но да ка жем, че та зи си ту а ция до ня къ де се дъл жи на 
сил но то раз ви тие на бъл гар ска та дра ма в пос лед ни те 8–9 го ди ни и от-
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„Пе пе ляш ки ООД“ – З. Ка ме но ва и Г. Ди мит ро ва, реж. Г. Ди мит ро ва, ОСА ИК 
„36 май му ни“, Тарт Про душ кън, Бъл га рия/Герма ния, 2015
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но си тел но то на раст ва не на ко ли чест во то тек сто ве, на пи са ни през то ва 
време. За пости га не на то зи ре зул тат, от ед на стра на, по ма гат раз лич ни те 
кон кур си за бъл гар ска дра ма тур гия с па рич на награ да ка то те зи на Те а тър 
„Со фия“, Те а тър 199, Нов бъл гар ски уни вер си тет и др. От дру га стра на, 
все по ве че вли я тел ни ре жи сьо ри се об ръ щат към но ви бъл гар ски тек-
стове. Един от най-яр ки те при ме ри за пос лед но то са спек так ли ка то те зи 
на Га лин Сто ев с ус лов но ка за но, „три ло ги я та“ от Яна Бо ри со ва – „Мал ка 
пи е са за дет ска стая“ (2008), „При ят ност раш но“ (2010) и „Хо ра та от Оз“ 
(2013). В то зи сфор ми рал се покрай съз да ва не то на пред став ле ни я та 
поста но въ чен екип пра ви впе чат ле ние от но во про це сът на съз да ва не – 
посте пен но ко ла бо ра тив ни ят под ход из мест ва стро га та ре жи сьор ска 
ин тер пре тация. Тази про мя на е яс но ви ди ма и в пред став ле ни я та: те 
съ дър жат ле ко та, ефи мер ност и мно го то чен ба ланс, син х рон меж ду 
раз лич ни те еле менти. Пости га се истин ска си нер ги я  меж ду ре жи сьор, 
дра ма тург и из пъл ни те ли, ка то приз на ни е то за то ва не за къс ня ва – ще 
дам при мер са мо с пред став ле ни е то „При ят ност раш но“ е с две награ ди 
„Икар“ 2010 (за ре жи су ра и за дра ма тур ги чен текст) и с награ да „Аске ер“ 
2010 (за най-доб ро пред став ление).

То зи ус пех в бъл гар ска та съв ре мен на дра ма тур гия не е сам – приб ли зи-
тел но по съ що то вре ме въз ник ват и дру ги уси лия, то зи път от стра на на 
не за ви си ми ор га ни зации. Силна ви ди мост има сдру же ни е то „36 май му-
ни“ с от кро я ва щи те се име на на Здра ва Ка ме но ва и Гер га на Ди мит рова. 
Едно от най-лю бо пит ни те тех ни пред став ле ния е по ка не но на Меж ду-
на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ през 2014 г. и то ва е 
„Пе пе ляш ки ООД“, с под заг ла вие „Те ат ра лен на ръч ник за ра зо ча ро ва ни 
прин це си“. Драма тур гич но пог лед на то, „Пе пе ляш ки ООД“ е ко лаж от 
мно жест во исто рии за ар хе ти па на же на та, пре съз да де ни от все от дай-
ни и енер гич ни мъ же-ак тьо ри, без да се при бяг ва до тра вестия или до 
наг лед но илюст ри ра не на то ва, че мъж играе жена. Напро тив, пи е са та 
бо ра ви с то зи факт мак си мал но естест ве но, фри вол но, пре доста вяй ки 
иро ни чен и не о чак ван раз каз за жен ско то съз нание. Важен еле мент в 
пи е са та е и си мул тан но то при съст вие на три ези ка – нем ски, ан г лийски 
и бъл гар ски, със съ от вет но го во ре щи те на май чи ния си език ак тьори. 
Това ед нов ре мен но поста но въч но и дра ма тур гич но ре ше ние съ дър жа 
из вест на до за риск, тъй ка то за по ве че то зри те ли е не об хо ди мо да сле-
дят суб тит рите. Но въпре ки то ва не у доб ст во „Пе пе ляш ки ООД“ въл ну ва 
с точ но ре а ли зи ра ния по тен ци ал на всич ки участ ни ци от екипа.
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Друг ва жен про ект на „36 май му ни“ е дъл гос роч на та ини ци а ти ва „Pro-
Text“, ко я то фун к ци о ни ра на раз лич ни ни ва – ка то плат фор ма за пре во ди 
на дра ма тур гич ни тек сто ве и ка то плат фор ма за пър фор манс-че те ния на 
но ва дра ма тур гия и раз ви тие на ек с пе ри мен тал ни сце нич ни прак тики. 
Приб ли зи тел но в на ча ло то на „ProText“ през 2008 г. Между на род ни ят 
те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ включ ва в мо ду ла си „Па ра лел-
на програ ма“ пър фор манс-че те ни я та на пи е си те „Гроз ни ят“ от Ма ри ус 
фон Ма йен бург и „69“ на Игор Ба у е риз ма. В то зи слу чай „Вар нен ско 
ля то“ е всъщ ност па р т ньор в про ек та „ProText on tour“ и под по ма га по-
пу ля ри за ци я та на но ви ев ро пейски дра ма тур гич ни тек стове. Ценно то в 
ини ци а ти ва та е пред ста вя не то на тек сто ве те в ал тер на тив ни прост ран-
ст ва, под б ра ни спе ци ал но спо ред спе ци фи ка та на тек ста. В до пъл не ние 
ин тер дис цип ли нар ни ят про ект включ ва му зи ка на жи во и мул ти ме дия 
и си поста вя ам би ци оз на та цел да про во ки ра ди а лог меж ду ав то ри те и 
тех ни те по тен ци ал ни па р т ньо ри (ре жи сьо ри, из пъл ни те ли, сце ногра фи, 
му зи кан ти) – ми сия, ко я то про ек тът за паз ва и до днес.

Раз би ра се, би ха мог ли да се да дат още мно го при ме ри за лю бо пит ни 
про це си и впе чат ля ва щи ре зул та ти във вза и мо дейст ви е то твор чески 
еки пи – но ва (бъл гар ска) дра ма тургия. Но до ри и на ба за та на из б ро е ни-
те при ме ри е важ но да се от кро ят тен ден ци и те в сце нич ни те адап та ции 
на ро ма ни, в то ва, ко е то на ре кох „ак тьор ско то съз на ние ка то из точ ник 
на дра ма тур гия“; в до ку мен тал ния под ход в из граж да не то на дра ма тур-
гия при вер ба тим те а тъ ра, как то и при все по-ак ту ал ния ко ла бо ра ти вен 
прин цип на ра бо та меж ду ре жи сьор и дра ма тург. Отвъд из б ро е ни те 
па ра мет ри съ щест ву ват и мно жест во при ме ри, пре ми на ва щи от въд 
те зи мал ко или мно го ус лов ни гра ни ци, в ко и то пред став ле ни я та би ха 
мог ли да съ щест ву ват и в съв сем раз ли чен те о ре ти чен спектър. Пример 
за то ва е про ек тът „Ду хът на ед на ди ва“ от Ма рий Ро сен, спо ме нат в 
на ча ло то на то зи текст. Друг ва жен обект на ана лиз са съ що про ек ти те 
в об ласт та на съв ре мен ния танц и пър фор манс, в ко и то дра ма тур ги я та 
е да леч по-слож но по ня тие; све тът на ви зу ал ния те а тър и ин ста ла ци я та 
съ що съ дър жа сво и те дра ма тур гич ни пре диз ви ка тел ст ва. В то зи ред на 
мис ли, то зи текст да леч не из чер п ва всич ки въз мож ни глед ни точ ки, но 
пред ста вя в из вестен сми съл обе ди не ни те око ло но ва бъл гар ска дра-
ма тур гия твор чески еки пи. В пос лед ни те 5–6 го ди ни тя се до ка за ка то 
съ би ра тел на точ ка за ед ни от най-ин те рес ни те про фе си о на листи в те а-
тъ ра у нас. Да се на дя ва ме, че та зи тен ден ция ще про дължи.
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