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ОБЕЗНАСЛЕДЕНИЯТ ТЕКСТ

РО МЕО ПО ПИ ЛИЕВ

Ста ва ду ма за дра ма та днес, или за тек ста за те а тър, как то често то зи 
ли те ра ту рен жанр ве че се при поз нава. Макар и част от кла си ческо то 
де ле ние на ли те ра ту ра та и по со чен от Ан тич ност та ка то пос ле ден вид, 
и по то зи на чин ло гич но из г леж дащ най-висш, ко е то ста ва осо бе но яр ко 
ка то приз на ние по вре ме на кла си циз ма, дра ма та – или как то и да я на-
ре чем – съ що та ка ви на ги се е смя та ла и ка то осо бе но не устой чив вид. 
Като на пи сан текст тя все още е неста нал те а тър, но ка то ве че те а тър, 
тя не е ли те ра ту ра и сле до ва тел но не се ус во я ва са мо чрез че те не то на 
бук ви и думи. Но за що не; в ня ка къв по-ви сок сми съл най-вис ше то тряб ва 
да бъ де и най-не опре де лимо.

Зна ем ре ди ца дра ма тур гич ни тек сто ве и тех ни те ав то ри, оста на ли как то 
ка то ли те ра ту ра за че те не и изу ча ва не, та ка и в ре ди ца сце нич ни пре-
въп лъ ще ния във вре мето. Дали ще ги на ри ча ме „чуж ди“ или „род ни“, 
„ев ро пейски“, „бал кан ски“ или „бъл гар ски“, те са на ше об що чо веш ко 
нас лед ство. Няма сми съл да из б ро я ва ме имена. Въоб ще нас лед ст во то 
е ка те го рия, ко я то съ би ра род но и чуж до: има ме ев ро пейско нас лед ст-
во, нас лед ст во на ци ви ли за ци я та и пр., в ко и то вли за и на ше то род но 
нас лед ство. Това е осо бе но ва лид но за те а тъ ра, кой то пог лъ ща по свой 
на чин от дел ни те нас лед ст ва и ви на ги ще оста не по-бо гат от оно ва, ко е то 
на ри ча ме бъл гар ска дра ма или тек сто ве за те а тър, на пи са ни от бъл гари. 
Та въпро сът ми е: как во нас лед ст во от на пи са ни тек сто ве за дра ма сме 
оста ви ли през пос лед ни те 27 го ди ни след про мя на та на ко му нисти ческия 
режим? Преди то ва мо жем да се за пи та ме да ли, не за ви си мо от про ме ни 
и мо ди, настъп ва щи в прак ти ку ва не то и изя ви те на те а тъ ра и дра ма та, 
тряб ва ве че изоб що да раз чи та ме на нас лед ство? Можем да се из ку шим 
от ми съл та, че изоб що раз ви ти е то на кул ту ра та и на све та днес от ри чат 
унас ле дя ва нето. Разби ра се, не е та ка, за що то и най-ре во лю ци он ни те 
вре ме на и епо хи не са ус пя ва ли да за ли чат ми на ло то, до ри ко га то ор га-
ни зи ра но и це ле на со че но са се стре ми ли да го раз рушат. От дру га стра на, 
нас лед ст во то е за дъл же ние и тряб ва да бъ де под дър жано. Но не са мо 
това. То пре диз вик ва посто ян на рев ност сред нас лед ни ци те и тях на та 
загри же ност към не го – за да мо гат, раз би ра се, да се из тък нат ка то не-
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го ви те па зи те ли – ви на ги пре диз вик ва спо ро ве, за що не и войни. Това 
съ що е доста тъ чен до вод за от каз от нас лед ство.

Как во пред став ля ва нас лед ст во то ка то живот? Живо ли е, или мо же да 
бъ де мър т во, ко е то ние да ожи вя ваме? Днес има стре меж да се гле да 
на про из ве де ни я та на нас лед ст во то най-ве че ка то на му зей на кул ту ра и 
ту ризъм. Но ед но е да нас ле дя ва ме мър т ва, му зей на кул ту ра, сред чи и то 
оста тъ ци и ру и ни бро дим и по чи ва ме през уи кен ди те, дру го е да сме 
нас лед ни ци на не що все още жи во, ко е то ни ут вър ж да ва ка то хо ра на 
насто я ще то, про дъл жа ва щи да жи ве ят в не раз рив на връз ка с ми на ли те 
епо хи: близ ки и да леч ни по вре ме и прост ран ство. Имаме ли днес жи во 
нас лед ст во от на пи са ни у нас тек сто ве за те а тър от близ ко то ми на ло; 
как то и та ки ва, напра ве ни с участи е то на бъл га ри в чуж бина? Какво от 
на ше то вре ме на пи са не на дра ми ще мо жем да пре да дем на нас лед ни-
ци те си – не за ви си мо да ли те са род ни и чуж ди; т.е. бъл га ри и чуж денци?
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реж. М. Младенова, 
НТ „Ив. Вазов“, 2001/2002
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Нас лед ст во то, да ли го же ла ем или не, ня как се нат руп ва посте пен но и 
ти хо; та ка че ние сме при до би ли ня как во нас лед ст во за те зи 27 го ди ни 
и в дра мата. Но как ва част от не го е упот ре бя ва но и дейст ва що нас-
лед ст во, тък мо жи во, а не заб ра ве но или из х вър лено? Като ко ли чест во 
след про мя на та у нас се съз да до ха доста пи е си и въ об ще тек сто ве за те-
атър. По-го ля ма та част от тях ка то ця ло прес лед ват ста ра та, тра ди ци он на 
стра те гия на пи са не на дра ми, в ко я то тряб ва да раз поз на ем сю же та и 
раз че тем в не го ня как ви ана ло зи с про ти ча ща та дейст ви тел ност и ней ни-
те раз ви ва щи се про це си; на пъл но сво бод но съста ве ни, ос во бо де ни от 
на ло же на от го ре цен зу ра или за дъл жи тел ни пре по ръки. Тъкмо сво бо-
да та на пи са не е ос нов но то дости же ние на те зи 27 го дини. Много често 
та зи сво бо да е спон тан на и не за ви си ма от на ло же ни те тра ди ции, без те 
да се поз на ват; то ва е сво бо да за се бе си, а не от нещо. Тези тек сто ве се 
съз да ват ка то че ли, от ед на стра на, с иде я та да бъ дат унас ле де ни, но 
мно го често тях на та от къс на тост и акон тек сту ал ност пре чи да оста нат 
след се бе си. Възмож ност та за сво бо да ся каш не мо же да се осъ щест ви 
на пъл но в един ре жим на унас ле дя ване. Едни та ки ва тек сто ве тряб ва 
да бъ дат оста ве ни на сво е то са мо съз да ва не, да бъ дат по ло же ни в не що 
ка то сюр ре а листи чен по ток и са ма та идея за ор га ни за ция на тек ста ве-
че би спъ на ла иде я та за сво бода. Онова, ко е то у нас през 60-те го ди ни 
на ми на лия век на ри ча ха „ли рич на“ или „по е тич на дра ма“, се га е един 
гос под ст ващ прин цип, т.е. настъ пи ла е след по ли ти ческа та про мя на ед на 
вто рич на по е ти за ция, но раз би ра се, мно го по-ка те го рич на от она зи, 
пър вата. Отно во ба зис ни са су бек тив ни те наг ла си, ко и то посто ян но съз-
да ват и ту так си ру шат сво е то се бе си – за що то, за да бъ де то на пъл но 
се бе си и ако не да осъ щест вя ва, то по не да учуд ва в кон так та с дру го то, 
тряб ва и непре къс на то да се раз ру шава. Като че ли стра хът за сво бо да та 
е тол ко ва си лен, че смис ло об ра зу ва ща та ро ля на ду ми те, из ре че ни я та и 
реч та тряб ва посто ян но да бъ дат под съм нение. Въоб ще въз мож ност та 
да се струк ту ри ра ня ка къв про цес на раз поз на ва не на об що ар ти ку ли-
ру е ма идея след ва да се дър жи на при цел и на раз сто яние. Разби ра се, 
тук бих ме раз поз на ли ед на пост мо дер на си ту а ция и об ща наг ла са, из-
ра зя ва ща се в стра ха от гло ба ли зи ра не; от го ле ми те и край ни на ра тиви.

Но тък мо все по-раз ши ря ва ща та се гло ба ли за ция во ди до над реб ня ва не 
на дра ма тиз ма и съ от вет но на из пол з ва ни те теми. Въоб ще гло ба ли за-
ци я та не е управ ля ем про цес и ед ва ли мо же да бъ де; по то зи на чин тя 
во ди до ед но пар ти ку ла ри зи ра не на дра ма тич ното. Така всич ко ста ва 
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дра ма тично. По то зи на чин оба че гло ба ли за ци я та во ди до ло ка ли за ция 
и то ва не е па ра докс; до ед но все по ве че ло ка ли зи ра не на бол ка та или 
по-точ но на без б рой ни те болки. Днес всич ко бо ли: по ця ло то тя ло на 
чо ве ка и со ци ума. Но тъй ка то ня ма ве чен жи вот, или по не ве че не го 
от кри ва ме ня къ де напред, ни оста ва са мо тя ло то се га. И тряб ва да про-
дъл жим жи во та на тя ло то, до кол ко то мо жем, ма кар да съз на ва ме, че то 
ве че не е оно ва тя ло и че е ста на ло друго. Да про дъл жим и дви же ни е то 
си от бол ка към бол ка и да из бег нем осъз на ва не то на бо лест та, ко я то 
най-често би мог ла да пре диз вестя ва и края.

Тък мо тук настъп ва кон ф лик тът и про ти во ре чи е то с вре ме то, в ко е то се 
на ми ра ме; вре ме то, ко е то, иска ме или не, ни гло ба ли зи ра и съ би ра в 
се бе си: как то със сво и те доб ри въз мож ности, ко и то ни пред ла га, та-
ка и с не из беж но съ път ст ва щи те ги опас ности. А то ни из х вър ля из вън 
загри же ност та за тя ло то и за кон крет ни те, мал ки болки. Така Об що то, 
или до ри да го на ре чем Го ля ма та идея, оста ва, ма кар и тя да не мо же 
да бъ де фор му ли ра на по ра ди лип са на вре ме, и та ка да се ка же, оста ва 
ня как в ско би и „вът ре в се бе си“. Тя съ щест ву ва не ка то дви же ние на-
зад и ностал гия, а ка то пред постав ка за дви же ни е то ни напред, но без 
да мо же да бъ де из ра зена. Мисля оба че, че вре ме то на без край на та 
сво бо да на тя ло то и не го ви те же ла ния, по не тук, на място то, на ре че но 
„За пад“, прик люч ва и та ка от хе до ни зъм и епи ку рейст во ще тряб ва да 
пре ми нем в ло но то на сто и циз ма – впро чем да ли по съв па де ние или не, 
две те фи ло соф ски те че ния са се слу чи ли в та зи пос ле до ва тел ност. Да се 
прид ви жим към ед на по-го ля ма ба лан си ра ност в из ра за, към уме ре ност 
как то в же ла ни я та, та ка и в съпри части е то, как то и в из ба вя не то от праз-
на та емоция. Към по-го ля мо вглъ бя ва не, със ре до то ча ва не и от тук – към 
точ но, кон крет но и въз мож но из ра зя ва не на са ми те нас. Към съм не ния, 
ко и то оба че не би ва да по раж дат па ника. Дали кон су ма тиз мът в край на 
смет ка мо же да по беди? Това днес из г леж да по-ско ро ве ро ят но и в та къв 
слу чай то ще бъ де ед на пи ро ва и пос лед на по беда. Но той е не из чер-
па ем и ви на ги не доста тъ чен, и по то зи на чин ви на ги по беж да ван как то 
от дру го то, та ка и от са мия се бе си. Разби ра се, не об хо ди ми са (как то 
ви на ги) по ве че идеи, а те ви на ги про из ли зат от ня къ де, от ня как во място. 
Нали чи е то на об ща гло бал на наг ла са към ня как во прогре сив но доб ро 
не по раж да кон крет ни идеи, а са мо про дъл жа ва инер ци ята. Та та зи 
лип са на идеи, или по не то ва усе ща не, нат руп ват не си гур ност и во дят 
до па ни чески наст ро ения.
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Всич ко то ва не из беж но се от ра зя ва на те а тъ ра и дра мата. Аз бих опре-
де лил бъл гар ска та дра ма тур гия от пос лед ния чет върт век ка то пост ка-
таст ро фична. Случи ла се е ве че ня как ва ка таст ро фа – с нас и у нас – 
ко я то ни е ос во бо ди ла от око ви те на ми на ло то, оба че ни е зах вър ли ла 
в ед но праз но прост ран ст во – ко е то мо же би ек зистен ци ал но да ва 
въз мож ности те на праз но то прост ран ст во на Пи тър Брук – но ние не 
мо жем да се въз пол з ва ме от него. Ако ка таст ро фа та се състои в са мо то 
раз ру ша ва не на уста но ве ния свят, то пост ка таст ро фич но то състо я ние е 
в не въз мож ност та да се из ле зе от раз ру ха та и да се пре ми не към но-
во съграж да не, за що не и към но ва ка таст рофа. Ние про дъл жа ва ме да 
жи ве ем в то ва пост ка таст ро фич но, съ що и пост трав ма тич но състо я ние, 
ко е то е осо бе но ва лид но за на ша та дра ма тур гия – или как то и да на-
ри ча ме то ва съз да ва не на тек сто ве за те атър. Макар то зи жи вот да не 
но си въз ник ва не то на раз поз на ва е ми ин ди ви ду ал ни твор чески све то ве 
и сти ло ве, как ви то са би ли на ли це в не да леч но то ми на ло с тек сто ве те 
на Йор дан Ра дич ков, Ста нис лав Стра ти ев, Кон стан тин Или ев и Сте фан 
Ца нев с не го ви те по ли ти чески и пуб ли цистич ни драми. Всъщ ност на 
те зи че ти ри ма ав то ри при над ле жат дра ма ти чески те тек сто ве, ко и то са 
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на ли це днес ка то нас лед ст во, при то ва жи во и из пол з ва но. (К. Или ев и 
Ст. Ца нев про дъл жа ват с дра ма та.) Преди те зи ня кол ко ав то ри, от вре-
ме то пре ди 1945 г. ка то та ко ва нас лед ст во оста ват пи е си те на още пет-
шест дра ма тур зи ка то И. Ва зов, П. Яво ров, П. Ю. То до ров, Й. Йов ков, Ст. 
Л. Костов. Някой ве ро ят но би ка зал, че за един ма лък език ка то на шия 
ед но та ко ва дра ма тур гич но нас лед ст во не е малко.

Бих раз по ло жил тек сто ве те, пи са ни въ об ще за те а тър след про мя на та 
на ко му нисти ческия ре жим през 1990 г., в две го ле ми групи. Ще на ре ка 
пър ва та тък мо с об щия тер мин тек сто ве за те а тър и в нея ще вклю ча 
оне зи тек сто ве, ко и то на по до бя ват тра ди ци он на та пи е са, но осъ щест ве-
на в мно го по-сво бод на дра ма тур гич на струк ту ра, ко я то стои, раз би ра се, 
ве че да леч от кла си чески те пра ви ла, но из лъч ва въз мож ности те да бъ де 
при поз на ва на и раз по ла га на с от но си те лен ус пех в раз лич ни мо дер ни 
или пост мо дер ни ниши. Тези пи е си са мно го и те на исти на са съз да де ни 
по ве че с на ме ре ни е то да бъ дат пов то ря е мо из пол з ва ни ка то те ат рал но 
нас лед ство. Тяхна та ре ал на пов то ря е мост по сце ни те оба че, ако из к лю-
чим са мо из на чал но по да де но то на ме ре ние в та зи по со ка, съв сем не е 
честа. В то зи сми съл ка то от части унас ле де ни тек сто ве мо гат напри мер 
да бъ дат по со че ни пи е си те на Яна Бо ри со ва с ней ния осо бен за чу де но 
бо яз лив пог лед към све та („При ят ност раш но“) – впро чем, по пад на ла 
щаст ли во и на своя сце ни чен от кри ва тел, ре жи сьо ра Га лин Сто ев; на 
Христо Бой чев с не го ва та на род ност на со ци ал но-по ли ти ческа гро теск на 
наг ла са („Пол ков ни кът Пти ца“); и на Яна Доб ре ва с ней ния упо рит ин те-
рес към се мей ни те дра ма тич ни раз ло ми в то ва ве че не тол ко ва се мей но 
съв ремие. От ед на стра на, в насто я щи те „па зар ни“ ус ло вия бъл гар ска та 
пи е са пред став ля ва риск за все ки те а тър, а от дру га – в гло бал ни те ус-
ло вия на над реб ня ва не на дра ма тиз ма е мно го труд но и слу чай но лич-
но то чув ст во за дра ма ти зъм у ре жи сьо ра да се срещ не с то ва на ав то ра. 
И тъй ка то ле ки ят ко ме ди ен жанр от дав на е за ел по-ши ро ко то и удоб но 
прост ран ст во на те ле ви зи я та, по сце ни те той от съст ва ка то род но про-
из вод ст во на тек сто ве и тряб ва да бъ де на ба вян отвън. Въоб ще съд ба та 
на пи са не то за те а тър, ко е то це ли из вест но въз про из вод ст во по сце ни те, 
е напрег на та и труд на; тя е дра ма тич на в съ щин ския сми съл на ду мата. 
Но же ла ни е то оста ва на лице.

Друг тип тек сто ве се съз да ват спе ци ал но за кон крет ния спек та къл и те 
по на ча ло не це лят унас ле дя ване. Ще ги на ре ка тек сто ве за спек та-
къл и та зи на со ка на пи са не е да леч по-мощ на и раз но об разна. Силна 

Ромео Попилиев. ОБЕЗНАСЛЕДЕНИЯТ ТЕКСТ



92

сле да са оста вил и напри мер „Бит“ и „Ин дже“ на Въз кре сия Ви хъ ро ва; 
тек сто ве те, ре а ли зи ра ни на сце на та на „Сфу ма то“: мно го често с дей но то 
участие на Ге ор ги Те нев; сце на ри и те на Те ди Москов през из ми на ли те 
го ди ни; тек сто ве те, съз да де ни на пос ле дък от те ат рал на та фор ма ция за 
вер ба тим те а тър „Vox Populi“. Пора ди уни кал ния сце ни чен по черк на 
сво и те съз да те ли, те зи тек сто ве не са въз про из веж да ни дру га де или от 
дру ги те ат ра ли; то ва са всъщ ност ав тор ски спек такли. Не е за дъл жи тел-
но ав то рът на тек ста да има сво я та от дел на фун кция. Текстът мо же да 
бъ де и об що де ло на тру пата. Въоб ще в то зи вид спек так ли фун к ци и те 
на ав то ра, ре жи сьо ра, ак тьо ра и сце ногра фа до би ват твър де гъв ка ви из-
ме ре ния, за да мо гат да бъ дат твър до опре де ляни. Съвре мен на та про за 
и ро ман напри мер в ли це то на Ми лен Русков и Алек По пов на пос ле дък 
съ що бър зо на ми рат място на сце на та чрез сво и те дра ма ти зации.

В край на смет ка всич ко оно ва, ко е то мо жем да на ре чем бъл гар ска дра-
ма тур гия – не за ви си мо да ли е пи са на с же ла ние за въз про из вод ст во, 
или пък не – оста вя впе чат ле ни е то за на ли чие на сил на енер гия, но за 
срав ни тел но крат ко и не си гур но въз дейст ва ща мощ. Веро ят но не тряб ва 
да бъ де та ка ва, но да ли мо же да бъ де друга?

БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ


