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НОВИ БЪЛГАРСКИ ДРАМАТУРГИИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ. 
МОДЕЛИ НА УСТОЙЧИВО ПРИСЪСТВИЕ

МИ ХА ИЛ БАЙКОВ

Насто я щи ят текст има за цел да обър не вни ма ние на ня кои от най-ин-
те рес ни те сце нич ни ре а ли за ции на съв ре мен ни бъл гар ски тек сто ве за 
те а тър, пре ми на ли през сце на та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ в пе ри о да 2007 – 2017 г. Изби рам съз на тел но пос лед-
ни те 10 го ди ни, за що то ос вен го ле мия юби лей – 25 го ди ни МТФ „Вар-
нен ско ля то“, аз от бе ляз вам и един по-ма лък, ли чен юби лей и то ва са 
10 го ди ни от връз ка та ми с фести ва ла ка то не гов наб лю дател.

Ще се спра на оне зи но ви бъл гар ски дра ма тур гич ни тек сто ве и/или 
дра ма тур гии, съз да де ни в хо да на са ми те пред став ле ния, а съ що та-
ка и на те ат рал ни пър фор манс-ин ста ла ции и/или тан цо ви спек так ли, 
съз да де ни от бъл гар ски ав то ри, ко и то са би ли част от фести ва ла и са 
се пре вър на ли в устой чи ви те ат рал ни съ би тия във вре ме то след тях-
но то ек с по ни ра не на не го ва та вит рина. Считам, че би мо гъл да бъ де 
раз г ле дан как то им пул сът за тях на та по я ва, та ка и при чи на та за трай-
ния зри тел ски ин терес. Ето за що ре ших да раз г ле дам мо де ли те на по-
ве де ние на те зи спек так ли и как те се дър жат в не фести вал на среда. 
Отправ на точ ка, раз би ра се, си оста ва фести ва лът „Вар нен ско ля то“ и 
тях но то случ ва не имен но там.

В на ча ло то ще за поч на с то ва, че за пос лед ни те 10 го ди ни на фести ва ла са 
госту ва ли или участ ва ли бли зо 70 сце нич ни про из ве де ния, ба зи ра ни на 
но ва дра ма тур гия, танц, пър фор манс, хе пъ нинг, ак ции-ин ста ла ции или 
др. от бъл гар ски ав тори. Има го ди ни, в ко и то то ва е по-уме ре но – меж ду 
4 и 5 от об щия брой на се лек ти ра ни те във всич ки мо ду ли на фести ва ла, 
а има и та ки ва, в ко и то са над 10–11. Статисти ка та по каз ва, че ед на тре та 
от тях про дъл жа ва да се играе и до днес. Ето три крат ки ак цен та, ко и то 
бе зус лов но мо жем да раз г леж да ме през фо ку са на фести вала.

Най-яр ко при съст вие в по ле то на тра ди ци он на та дра ма тур гия има ав то-
рът Яна Бо ри со ва – дра ма тург на пи е си те „Мал ка пи е са за дет ска стая“, 
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„При ят ност раш но“, „Хо ра та от Оз“, „Ти хи, не ви ди ми хо ра“ и „За теб“. 
Първи те три са част от афи ша на Те а тър 199 и са госту ва ли от 2008 до 
2013 г. Някои от тях са пов та ря ли сво е то участие на фести ва ла, а дру ги те 
имат ед нократ но при съст вие съ от вет но през 2009 г. за „Ти хи, не ви ди-
ми хо ра“ – про дук ция на Мла деж кия те а тър, и през 2015 г. – „За теб“, 
спек та къл на Про ду цен т ска къ ща „Смут“. Драма тур гът Яна Бо ри со ва на 
прак ти ка при съст ва на фести ва ла „Вар нен ско ля то“ с ця ло то ѝ поз на то 
твор чест во, тъй ка то и пет те ѝ пи е си са част от исто ри я та на фести ва ла, 
а три от тях про дъл жа ват своя сце ни чен жи вот и до днес. На 13 ок том в-
ри 2017 г. Театър 199 от праз ну ва и 10 го ди ни от пре ми е ра та на „Мал ка 
пи е са за дет ска стая“. В то зи ред на мис ли на ли це е три ло гия (реж. Галин 
Сто ев) с осо бе но дъ лъг сце ни чен жи вот, ко е то е по-ско ро не о би чай но 
за сце нич на прак ти ка у нас. В об щия слу чай го ля ма част от тек сто ве, 

©
 Ф
о т
ог
ра

ф 
Па

ве
л 
Че

рв
ен

ко
в

„Приятнострашно“ – 
Я. Борисова, реж. Г. Стоев, 
Театър 199, 2009/2010
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ко и то се поста вят, имат как то кра тък сце ни чен жи вот, та ка и ед нократ-
ни поста но въч ни ре ше ния, ка къв то впро чем е и слу ча ят с пи е си те на 
Бо ри сова. Това е ин те ре сен фе но мен, на кой то след ва да се обър не 
вни мание. Как и за що един оче вид но тол ко ва ус пе шен ав тор – що се 
ка сае до брой но ми на ции и по лу че ни на ци о нал ни те ат рал ни награ ди, 
участия във фести ва ли и др. – оста ва със сво и те еди нич ни сце нич ни 
ре а ли зации? Отго во рът съв сем не би мо гъл да бъ де един и на вяр но 
при чи на та за то зи ход на не ща та е ком п ле к сна. Допускам хи по те за та, 
че ус пе хът и дъл ги ят жи вот имен но на те зи три спек та къ ла до го ля ма 
сте пен се дъл жи на кон кре ти ка та на дра ма тур ги я та, т.е. пи е са та е пи са на 
имен но за те зи ар тисти и/или част от тях са про то ти пи за съз да ва не то 
на пер со на жите. Разби ра се, доб ра та ре жи сьор ска ра бо та на Га лин Сто-
ев и фе но ме нал но то при съст вие на ак тьор ския състав съ що не би ва да 
из к люч ва ме ка то фак тор за трай но при съст вие в ре пер то ар ния афиш. 
В три ло ги я та участие взи мат ак тьо ри те Ра де на Въл ка но ва, Сне жи на 
Пет ро ва, Сте фан Въл доб рев, Ве жен Вел чов ски, Вла ди мир Пе нев, Ата-
нас Ата на сов и Цве та на Ма не ва – всич ки те во де щи име на в бъл гар ския 
те а тър с устой чи во при съст вие в го ди ните. Впро чем, ко га то го во рим за 
устой чи вост, е не об хо ди мо да ка жем и не що мно го важно. Театър 199 
има доб ра прак ти ка в „от г леж да не то“ на спек так ли те си, та ка че ка то 
до ба вим и ус пеш ния ме ни дж мънт, на ли це е един на исти на спо луч лив 
мо дел на при съст вие в те ат рал ния лан д шафт у нас. Важно е оба че да 
ка жем, че през го ди ни те се лек ци я та на фести ва ла „Вар нен ско ля то“ не 
е про пуска ла спек так ли те по тек сто ве на Яна Бо ри со ва и в та зи по со ка 
мо жем да до ба вим, че той от ра зя ва пул са на вре ме то и в из вест на сте-
пен се явя ва то чен лак мус на непре ход ното.

Вто ри ят ак цент е свър зан с пред став ле ния, чи я то дра ма тур гия е съз да-
де на в хо да на ра бо та та, или та ки ва, чий то из хо ден ма те ри ал е до ку-
мен тал но или ан т ро по ло гич но из с лед ва не, ко е то има за цел в по-къ сен 
етап да се пре вър не в сце ни чен про дукт. В раз г леж да ния тук пе ри од от 
фести ва ла – пос лед ни те 10 го ди ни, по па да и по я ва та на т.нар. „вер ба тим 
те атър“. През пос лед ни те ня кол ко твор чески се зо на осе за е мо се наста ни 
та зи да леч по-поз на та в За пад на Ев ро па, от кол ко то у нас съв ре мен на 
сце нич на прак ти ка. МТФ „Вар нен ско ля то“ съв сем естест ве но ула вя та зи 
въл на и в програ ма та на из да ни я та от 2013 г. на сам при съст ват спек так ли 
ка то „Яце фор каш“, „Не ви ди ми № 3: Дом“, „Мир вам“, „От ту ка за поч ва 
Бъл га рия“ и др. Техен ав тор е ре жи сьо рът Не да Со ко ловска. Трай ни ят 
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ин те рес, кой то тя про я вя ва към вер ба тим те а тъ ра и вся ка фор ма на из-
куст во то, ко я то ѝ поз во ля ва да го во ри с об щ но ст та, съз да ва ус ло вия за 
по я ва та не просто на ней ни спек так ли, но и на пос ле до ва те ли – кръг от 
хо ра, ко и то съ що про я вя ват ин те рес към до ку мента. Но до ка то Сту диото 
за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“, ко е то Не да Со ко лов ска пред став-
ля ва, ра бо ти глав но в ал тер на тив ни прост ран ст ва ка то Цен тъ ра за кул-
ту ра и де бат „Чер ве на та къ ща“, то виж да ме, че през пос лед ни те го ди ни 
сти листи ка та на до ку мен тал ния и вер ба тим те а търа на ми ра място и в 
ре пер то ар ния те атър. Става въпрос за „От ту ка за поч ва Бъл га рия“ – пър-
вия вер ба тим спек та къл у нас, ре а ли зи ран с тру па на дър жа вен те атър. 
Той е ав тор ски до ку мен та лен текст, пост ро ен дос лов но вър ху ин тер вю та 
с шу мен ци по важ ни за гра да и чо ве ка те ми. „От ту ка за поч ва Бъл га рия“ 
на Шу мен ския те а тър е пог лед към ми на ло то ни, към ро до ва та ни иден-
тич ност, към съв ре мен ния пат ри о ти зъм и съ жи тел ст во то на раз лич ни те 
ет носи. Считам, че в то ва от но ше ние фести ва лът из пре вар ва случ ва що то 
се у нас, тъй ка то още през 2010 г. той е три бу на на спек так ли ка то „В 
тър се не на из чез на лия слу жи тел“ на Ра би Мруе или „Къ ща та на име на-
та“ на Ай лин Ерсьоз.

За „В тър се не на из чез на лия слу жи тел“ ли ван ски ят ар тист Ра би Мруе 
се вдъх но вя ва от ед но съ об ще ние в пре са та: „Ми на ла та сря да по 
обяд слу жи тел във фи нан со во то ми нистер ст во, на име Р. С., е из чез-
нал без с ледно. Жена му се бо ри за пра во то да раз бе ре къ де и за що е 
за държан. Изчез ва не то на Р. С. пред став ля ва не са мо тра ге дия за не-
го во то се мейст во, но и до ка за тел ст во за пъл на та лип са на ува же ние 
към граж да ни те“. Така Мруе вли за в ро ля та на те ле ви зи о нен жур на-
лист, за да се от пра ви в тър се не на исти на та, опи рай ки се на вся как ви 
све де ния по случая. На сце на та – три екра на и един мъж, кой то за е ма 
място то си сред оста на ли те зри те ли в за ла та мал ко пре ди на ча ло то на 
спек та къла. На сто ла до не го – ня кол ко тет рад ки с на ле пе ни по стра-
ни ци те из рез ки от вест ни ци, пред не го – ка ме ра, ко я то през ця ло то 
вре ме сле ди ли це то и ръ це те му, раз лист ва щи тет рад ки те, и пре да ва 
уве ли че ния им об раз вър ху два от екра ните. На тре тия екран друг чифт 
ръ це, на Ха тем Имам, чер тае схе ми и ди агра ми, из пис ва име на и да-
ти в уси ли е то си да онаг ле ди аб сур д ни те кри во ли ци в раз с лед ва не то 
око ло из чез на лия чи новник. Към фи на ла из пи са но то и над раска но то 
е та ка плът но, че е покри ло всичко.
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Нес лу чай но от де лям по-спе ци ал но вни ма ние имен но на то зи чуж дест-
ра нен спек та къл, кой то госту ва на „Вар нен ско ля то“ след участи е то си 
на фести ва ли ка то Fes  val D’Avignon и Wiener Festwochen. Той раз г леж да 
те ма та за не ви ди ми те хо ра, за оне зи, ко и то из чез ват и не са важ ни за 
со ци у ма, за що то пред став ля ват от дел ни еди ни ци, ко и то не се по би рат в 
офи ци ал на та ста тистика. Тази те ма за не ви ди ми те се прев ръ ща в от дел-
на програ ма за „Vox Populi“, ко и то съз да ват „Не ви ди ми № 1“ за хо ра та с 
опор но-дви га тел ни проб ле ми, „Не ви ди ми № 2: Фу“, ко е то се опи ра на 
де сет ки ин тер вю та с ки тай ци, ко и то жи ве ят в Бъл га рия, и „Не ви ди ми 
№ 3: Дом“ с фо кус вър ху без дом ни те хора.

Тре ти ят ак цент ще сло жа вър ху спек так ли те „Ри тъм & блус“ 1 и 2, 
съз да де ни от Ру мен Цо нев и еки па на Ма лък град ски те а тър „Зад ка-
на ла“, ко и то от но во на прин ци па на ко ла бо ра тив ния те а тър съз да ват 
дра ма тур гич на ос но ва, ко я то нас лаг ват с му зи кал на пар ти тура. Такъв 
тип спек так ли, об що взе то, се случ ват там, къ де то има ус ло вия, пре ди 
всич ко ак тьо ри с изя ве ни во кал ни и пев чески спо соб ности. Но тях но-
то устой чи во при съст вие през го ди ни те, вклю чи тел но и участи е то им 
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„Ри тъм и блус“ 1 – ав тор ски спек та къл на Р. Цо нев, МГТ „Зад ка на ла“, 2006/2007
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на фести ва ла, е ин те ре сен за наб лю де ние факт. На 10 април 2017 г. 
„Ри тъм & блус“ 1 съ що на вър ши 10 го ди ни, а те а тъ рът изигра сво е то 
200-но юби лей но пред став ле ние. „R & B, или жи во тът та къв, ка къв то 
мо же да бъ де… ако ста не му зи ка“, на исти на е не о бик но вен спек та къл 
за бъл гар ския те ат ра лен ре пер то ар, из гра ден из ця ло вър ху му зика. 
Актьо ри те из пъл ня ват лю би ми про из ве де ния от раз лич ни жан ро ве – от 
най-из вест ни те опер ни арии до фол к лор ни пес но пе ния, от ше дьов ри 
на кла си ка та до об раз ци те на джа за, от поп и рок хи то ве те до не заб-
ра ви ми фил мо ви ме ло дии, от ет но му зи ка до най-из вест ни све тов ни 
мю зи къли. От Бах, Хен дел, Мо царт, Бе то вен до „Бий тълс“, Бо би Мак-
фе рин, Ме ри Джей Блайдж, АБ БА и „Ман ха тън Тран с фер“. Успе хът на 
спек та къ ла раж да вто ра сце нич на ре а ли за ция, без тя да от ме ня пър-
вата. Така се по я вя ва и „Ри тъм & блус“ 2, кой то съ що през 2017 г., на 
26 май, от бе ляз ва сво е то 100-но пред став ление. Малко са спек так ли те 
в бъл гар ския ре пер то а рен те а тър, ко и то би ха мог ли да се пох ва лят с 
та къв брой по каз ва ния пред пуб ли ка, за то ва е важ но да се от бе ле жат. 
И два та спек та къ ла на Ру мен Цо нев са част от програ ма та на МТФ 
„Вар нен ско ля то“. Първи ят още през 2010 г., а вто ри ят през 2015 г. Това 
за по ре ден път до каз ва спо соб ност та на фести ва ла да ула вя трай ни и 
стой ности сце нич ни про из ве де ния, ко и то имат са мосто ен и устой чив 
жи вот и от въд фести вал но то им случ ване. Пара лел но с то ва по каз ва 
и един пуб ли чен ин те рес, кой то по ве че от 10 го ди ни не стих ва, ко е то 
ин ди ки ра за ре а ли зи ра на ус пеш на сце нич на стра те гия по от но ше ние 
на нов му зи кал но-те ат ра лен ма те ри ал, из вън вер бал ния език, кой то 
бъл гар ски ят те а тър тър си и кой то пуб ли ка та при поз нава.

Ако тряб ва да обоб щим ка за но то до тук, то след ва да от бе ле жим два 
век тора. Едини ят е хо ри зон та лен и пред став ля ва фести ва ла „Вар нен-
ско ля то“, кой то има на ча ло и ня ма край, за ра ди тен ден ци я та на сво е то 
устой чи во при съст вие в те ат рал ния жи вот у нас. И вто ри – вер ти ка лен, 
кой то бе ле жи по я ва та на опре де ле ни спек так ли, ко и то се раж дат, на-
би рат ско рост, след ко е то „гу бят ви со чи на“ и от па дат от те ат рал ния ре-
пер то ар на дър жав ни те, об щин ски или част ни те ат ри и ком пании. Някои 
от тях, ка то из б ро е ни те по-го ре – три ло ги я та на Яна Бо ри со ва и Га лин 
Сто ев, дип ти хът на Ру мен Цо нев, про дъл жа ват все още своя вер ти ка лен 
път на горе. Там, къ де то два та век то ра се пре си чат във въ об ра жа е ма та 
те ат рал на рав ни на, те зи ус пеш ни пред став ле ния, плод и на удач ни ме-
ни джър ски ре ше ния, са на ме ри ли място за сре ща в меж ду на род ния 
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фести ва лен афиш, а ин те ре сът към тях про дъл жа ва и до днес. В та зи 
рав ни на би ха мог ли да бъ дат на бе ля за ни без б рой мно го точ ки от раз-
ли чен ха рак тер, а свър з ва не то им след вре ме ще по ка же кар ти на та на 
най-от кро я ва щи те се дра ма тур гич ни тен ден ции, на ко и то сме има ли 
шан са да бъ дем сви де тели.
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