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ДРАМАТУРГИЯ НА СЛУЧВАНЕТО

АСЕН ТЕР ЗИЕВ

В съв ре мен ния те а тър по ня ти е то „дра ма тур гия“ от дав на е раз ши ри ло 
сво я та те ри тория. То е из ляз ло от по ле то на дра ма та и се е прех вър ли-
ло вър ху те ат рал но то пред став ле ние – как то вър ху не го ва та струк ту ра, 
та ка и вър ху са мо то му ре ал но про ти ча не тук и сега. Кога то го во рим за 
дра ма тур гия, ве че ня ма ме пред вид са мо пи е са та или тек ста за те а тър, 
но и те ат рал но то съ битие. Драма тур ги я та не се мис ли един ст ве но ка то 
тех ни ка за съз да ва не на дра ма ти чески исто рии, тя е и стра те гия за струк-
ту ри ра не и офор мя не на случ ва ния, в ко и то е въз мож но дра ма ти ческо 
пре жи вя ване.

Та зи тен ден ция на уго ле мя ва не на дра ма тур гич но то е бе ля за ла це лия 
съв ре ме нен те а тър с всич ки не го ви хиб рид ни жан ро ви форми. Тя мо же 
лес но да се от крои и през приз ма та на спек так ли те, по па да ли в бъл-
гар ска та и меж ду на род на та се лек ция на Меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“. За два де сет и пет го ди ни през фести вал ни-
те сце ни ми на ват пред став ле ния, под чи не ни на тол ко ва раз но об раз ни 
дра ма тур гич ни фор ми, че обе ди ня ва не то им в един на есте ти ческа ли-
ния е поч ти не въз можно. Приме ри те, с ко и то бих илюст ри рал то ва, са 
по-ско ро про дик ту ва ни от ха рак те ра на лич ни те ми те ат рал ни спо ме ни 
и прист растия, от кол ко то от стре меж към обек тив ност – тя не е и цел на 
то зи текст. Някои от най-сил но за пе ча та ли те се в па мет та ми съ би тия 
са свър за ни с ори ги нал ни и не о би чай ни дра ма тур гич ни ек с пе ри менти.

От ед на стра на, фести вал ни ят афиш е по каз вал пред став ле ния, пра ве ни 
по пи е си те на ед ни от най-по пу ляр ни те съв ре мен ни дра ма тур зи, ста на ли 
ак ту ал ни с то ва, че осъв ре ме ня ват и ди на ми зи рат тра ди ци он на та дра ма-
тур гич на фор ма, т.е. пи е са та, състо я ща се от фа бу ла, ди а лог, дейст ва щи 
лица. Тук по па дат име на та на ав то ри ка то Иван Ви ри па ев с „Ар хе о ло гия 
на съ ну ва не то“, реж. Галин Сто ев (2002); Яс ми на Ре за с „Арт“, реж. Пламен 
Мар ков (2000); Ма ри ус фон Ма йен бург с „Ог не но ли це“, реж. Нико лай 
Лам б рев, и Мар тин Мак до на с „Пу хе ни ят“, реж. Явор Гър дев – и две те в 
се лек ци я та от 2004 г.; Са ра Кейн с „Пси хо за 4:48“, реж. Десис ла ва Шпа-
то ва (2005). Това из реж да не е доста тъч но за де мон ст ра ция, но раз би ра 
се, спи съ кът мо же да про дължи. Тук мо гат да се до ба вят и во де щи те 
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име на на съв ре мен ни бъл гар ски дра ма тур зи: Кон стан тин Или ев с „Ве-
лик ден ско ви но“, реж. Иван Доб чев (1994), „Фран ческа“, реж. Марга ри та 
Мла де но ва (2003) и „Нир ва на“ под ре жи су ра та на Мар га ри та Мла де но ва 
(1996) и на Ив. Доб чев (2010); Бо ян Па па зов с поста нов ки те на Кри кор 
Аза рян по „Бая си на бъл хи те“ (2001) и „Про да ва те ли де мо ни?“ (2005), 
как то и „Да от во риш ра на“, реж. Ив. Доб чев (2010) и „Ри цар на све тия 
дух“, реж. М. Мла де но ва (2012); Те о до ра Ди мо ва с „Не вин ни те“, реж. 
Стили ян Пет ров (2007); Пла мен Дой нов с „Гла со ве те на дру ги те“, реж. 
Пл. Мар ков (2006); Ге ор ги Гос по ди нов с „Апо ка лип си сът ид ва в 6 ве чер-
та“, реж. М. Мла де но ва (2010); Яна Бо ри со ва с „Мал ка пи е са за дет ска 
стая“ (2008), „При ят ност раш но“ (2010) и „Хо ра та от Оз“ (2013) – и три те 
поста ве ни от Га лин Сто ев, как то и с „Ти хи не ви ди ми хо ра“, реж. Д. Шпа-
то ва (2009); Еле на Алек си е ва с „Фан том на бол ка“, реж. Възкре сия Ви хъ-
ро ва (2015); Сте фан Ива нов с „Меж ду праз ни ци те“, реж. М. Мла де но ва 
(2015) – то зи спи сък съ що би мо гъл да бъ де про дължен.

След ва ща ин те рес на на со ка, ко я то про ник на в пред ста ви те как то за дра-
ма та, та ка и за пред став ле ни е то, бе ше на т. нар. „до ку мен та лен те а тър/
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„Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“ 
по „Съ ни ща“ от Ив. Ви ри па ев, 
реж. Г. Сто ев, МТФ „Вар нен ско 
ля то“, 2002
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дра ма“. Между на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ не го 
из пус на от вни мание. Най-крас но ре чи ви те при ме ри би ха мог ли да бъ-
дат „Мо но ло зи за ва ги на та“ (реж. Г. Сто ев, 2001) по на шу мя ла та пи е са, 
ко я то аме ри кан ка та Ева Ен с лър съз да ва по ин тер вю та с раз лич ни же ни, 
и те ат рал на та ди сек ция на те ро ристич ния акт в те а тъ ра на Дуб ров ка в 
Моск ва от 2002 г., пре съз да де на в пи е са та „Нор дост“ (2010) от нем ския 
дра ма тург и ак тьор Тор стен Бух щай нер, ре жи сьор Ва си ле на Ра дева. 
Ако те зи два при ме ра по каз ват по-ран но то въз при е ма не на до ку мен-
тал на та дра ма от стра на на бъл гар ска та те ат рал на прак ти ка, то ед ва 
по-къс но и най-ве че пос ред ст вом ра бо та та на Сту ди о то за до ку мен та лен 
те а тър „Vox Populi“, во де но от ре жи сьо ра Не да Со ко лов ска, се по я ви ха и 
пър ви те из ця ло до ку мен тал ни пред став ле ния, в ко и то дра ма тур гич ни-
ят текст не е пред ва ри тел но за да ден, а се съз да ва в про це са на са мо то 
офор мя не на пред став ле ни е то пос ред ст вом тех ни ка та „вер ба тим“ – т.е. 
ко га то из пъл ни те ли те са ми пра вят про уч ва не и ин тер вю та с ре ал ни хо ра 
и ги „изигра ват“ дос лов но на сце ната. Спек так ли те на „Vox Populi“ по лу-
чи ха зас лу же но приз на ние и по пу ляр ност в стра на та и це ли че ти ри пред-
став ле ния на мла да та ком па ния по пад на ха във фести вал на та програ ма: 
„Яце фор каш“ (2013), „Не ви ди ми 3: Дом“ (2014), „Але-хоп! – по ви со ко 
опъ на та тел“ (2015) и „Мир вам“ (2016)1. Тенден ци я та на до ку мен тал ни те 
пред став ле ния при съст ва ше и в меж ду на род на та се лек ция: на шу ме ли ят 
по чуж ди те сце ни спек та къл „В тър се не на из чез на лия слу жи тел“ на Ра би 
Мруе от Ли ван (2010), кой то на по до бя ва жур на листи ческо раз с лед ва не; 
или би огра фич ни ят спек та къл-пър фор манс „Об ла ци“ на чеш ка та ком-
па ния „Хан да Го те“ (2013), в кой то из пъл ни тел ка та Ве ро ни ка Шва бо ва 
се об ръ ща към бе ля за но то от на циз ма и ко му низ ма ми на ло на сво и те 
ро ди тели. Тя поста вя на сце на та про ек тор и екран, с по мощ та на ко и-
то спо де ля спо ме ни и сним ки, как то и ед на истин ска гот вар ска фур на, 
в ко я то през ця ло то вре ме се пе че слад ки шът „Об ла ци“, кой то накрая 
пуб ли ка та е по ка не на да опи та, вместо да ръ коп ляска.

Ред но е да спо ме нем с ня кол ко при ме ра и пред став ле ни я та, в ко и то 
дра ма тур ги я та не се съз да ва са мо с по мощ та на сло во то, а се сгло бя ва 
пос ред ст вом всич ко, ко е то е на ли це на сце на та: прост ран ст во, тя ло, глас, 
об раз, пред мет, цвят и т.н. С дру ги ду ми всич ки оне зи пред став ле ния, 

1  Най-де тайл но то про уч ва не на връз ка та текст за те а тър – пред став ле ние в 
пост со ци а листи ческия пе ри од на бъл гар ския те а тър мо же да бъ де от кри то 
в кни га та на Ни ко лай Йор да нов „Те а тъ рът в Бъл га рия. 1989–2015“, С., 2016.
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ко и то по па дат в оно ва, ко е то често твър де об що се на ри ча с по ня ти е то 
„но ви дра ма тур гии“, и ко и то от глед на точ ка на жан ра са не просто раз но-
об раз ни, но твър де често и хиб рид ни и би ват мар ки ра ни с опре де ле ния 
ка то „тан цов те а тър“, „нов танц“, „фи зи чески пър фор манс“, „пър фор манс 
ин ста ла ция“, „те а тър на сре да та“ и др. И тук при ме ри те от „Вар нен ско ля-
то“ са мно го, но без с пор но два та най-ка те го рич ни са спек так ли те на Иво 
Дим чев „Som Faves“ (2010) и „I-on“ (2014), „Man Ex Machina“ на Ве не лин 
Шу ре лов (2011). В сво и те фи зи чески пър фор ман си (как то са ми ят той ги 
опре деля) Димчев из тъ ка ва слож но преп ле те на, но здра ва ка то мускул 
дра ма тур гич на тъ кан око ло са мо то жи во при съст вие на соб ст ве но то си 
тя ло с це лия не гов по тен ци ал за дви же ние, де фор ми ра не и зву чене. 
На ек с пре сив но ни во оно ва, ко е то оста ва из вън ези ка, е ед нак во важ но, 
до ри често го над ви ша ва: ко га то Дим чев го во ри, сми съ лът на ду ми те е 
ед нак во ва жен и не за ви сим от тем бъ ра на гла са, кой то мо же да го во ри, 
но и да кре щи, да му зи ци ра, да бо боти. Не по-мал ко ин т ри гу ва що тя ло 
из ло жи пред зри те ли те и ху дож ни кът и сце нограф Ве не лин Шу ре лов в 
сво я та ки бер-лек ция „Маn Ex Machina“. Тук ос нов но то дейст ва що ли це е 
на игра ещ ки борг – костюм с два чо веш ки кра ка и плаз мен екран вместо 
очи, кой то про из веж да соб ст ве на дра ма тур гия не са мо през исто ри и те, 
ко и то раз каз ва, но и със са мо то си фан тас ма го рич но при съствие.

До тук очер тах на ед ро ня кои от ос нов ни те по со ки в раз би ра не то за 
дра ма тур гия в съв ре мен но то те ат рал но пред став ле ние, ко и то, ма кар 
и доста раз но об раз ни ка то стра те гии, все пак се обе ди ня ват от то ва, че 
се за ни ма ват с из граж да не то на ця лост ния текст на пред став ле ни е то 
(без зна че ние да ли го пра вят с ду ми, пред ме ти или дейст вия) и оси гу-
ря ват ста бил ност та на не го во то тяло. Връщай ки се об рат но в спо ме-
ни те от раз лич ни те из да ния на „Вар нен ско ля то“, бих же лал да от де ля 
вни ма ние и на она зи тен ден ция в мис ле не то за дра ма тур гия, ко я то се 
от на ся мно го по ве че до са мия ха рак тер на пред став ле ни е то ка то жи во 
съ би тие и ко я то се гри жи за ар хи тек то ни ка та на не го во то про ти ча не, 
случ ва не, тра ене. Един те ат ра лен фести вал с ти пич на та за не го ат мос-
фе ра на праз нич ност, из вън ред ност и из к лю чи тел ност оси гу ря ва мно го 
под хо дя ща сре да, в ко я то тя да се изя ви осо бе но силно. Логич но е то га ва 
да за поч на и с т.нар. durational performances (или пред став ле ния с го-
ля ма про дъл жи тел ност), ко и то офор мят са мосто я тел на ху до жест ве на 
на со ка в ев ро пейския те атър. По обяс ни ми при чи ни те най-често би ват 
пред ста вя ни или копро ду ци ра ни от те ат рал ни те фести ва ли (труд но 
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мо жем да си пред ста вим спек та къл, про дъл жа ващ по ве че от шест аст-
ро но ми чески ча са в ре пер то а ра на дър жа вен те а тър). В програ ма та на 
„Вар нен ско ля то“ от то зи тип пред став ле ния, ата ку ва щи нег лас на та, 
стан дар т на кон вен ция за вре мет ра е не в те а тъ ра, бе ше про дъл жи ли ят 
ця ла нощ спек та къл на на шу мя ла та нем ско-ан г лийска ком па ния „Гоб 
Ску од“ – „Рум сър виз: по мог ни ми да пре жи вея нощ та“ (2003), в кой то 
из пъл ни те ли те бя ха раз пръс на ти и игра е ха ед нов ре мен но в ня кол-
ко хо тел ски стаи, до ка то пуб ли ка та ги наб лю да ва ше в ре ал но вре ме, 
по доб но на „Биг бра дър“, през ня кол ко те ле ви зи он ни мо ни то ра във 
фо а йе то на хотел. Както и трид нев ни ят спек та къл на дат ско то ар тистич но 
дуо „Сиг на“ – „Чер но мор ски ят ора кул“ (2008), кой то мо же ше да бъ де 
по се тен от зри те ли те по вся ко вре ме на де но но щи е то. И в два та слу чая 
дра ма тур ги я та, на ко я то по чи ват пред став ле ни я та, е осо бе но крех ка ка то 
струк ту ра и мно го гъв кава. Тя за ви си из к лю чи тел но мно го от съ у части е то 
на пуб ли ка та и ней но то же ла ние или не же ла ние да се вклю чи за ед но 
с ак тьо ри те в раз лич ни те ро ле ви игри, из граж да щи ней на та струк тура. 
Това ви со ко по кач ва сте пен та на риска от про вал, но тък мо та зи непред-
ска зу е мост на пред став ле ни е то го пра ви тол ко ва ув ле ка тел но и по раж да 
у гле да щи те тръп ка та и усе ща не то за не що ав тен тич но и живо.

Па ра диг ма на на ше то съв ре мие е бу мът на ме ди и те и но ви те тех но ло-
гии, тях но то все по-то тал но при съст вие в чо веш кия жи вот и на чи ни те, по 
ко и то фил т ри рат ре ал ността. Връз ки те меж ду ре ал но то и вир ту ал но то 
са без с пор но от го ле ми те ак ту ал ни те ми на съв ре мен ност та, ко я то ня ма 
как да не до кос не и съв ре мен ния те атър. Като из куст во на жи во то пред-
став ле ние, ние ся каш го на то вар ва ме с но ви очак ва ния – иска ме от не го 
не що ре ал но, истин ско, не о пос ред ст вано. Макар тра ди ци он но да сме го 
свър з ва ли с пред ста ви за илю зор ност, за „вя ра и на ив ност“, днес ся каш 
очак ва ме от те а тъ ра ого ле ност и исти на по проста та при чи на, че сме 
за о би ко ле ни от в ся къ де с фик ции или ре ал ности, в чи я то досто вер ност 
се съм ня ваме. По си ла та на та зи ло ги ка съв ре мен но то дра ма тур гич но 
мис ле не се фо ку си ра най-ве че вър ху фи зи ческо то прост ран ст во и 
вре ме то на те ат рал но то съ би тие, тък мо за що то през тях най-осе за е мо 
и нед вус мис ле но се пре жи вя ва ре ал ността. Тези „но ви дра ма тур гии“ се 
опит ват да кон ст ру и рат съ би тия, ко и то не са мо от ра зя ват или твор чески 
пре чуп ват ре ал ност та, а ди рек т но я из пол з ват и ин тен зи фи цират.

То ва под сил ва не на ре ал ност та по ня ко га е плод на чиста та слу чай ност – 
то га ва, ко га то тя е оста ве на да про ник не в тъ кан та на пред став ле ни ето. 
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Нико га ня ма да заб ра вя пре ми е ра та на „Ар хе о ло гия на съ ну ва не то“, спек-
та къ ла по пи е са та „Съ ни ща“ на руския дра ма тург Иван Ви ри па ев, кой то 
ве че спо ме нах по-горе. Режи си ран от Га лин Сто ев и с участи е то на един 
осо бе но ек с пре си вен ан сам бъл от мла ди ак тьо ри – Сне жи на Пет ро ва, 
Вя ра Ко ла ро ва, Юли я на Сайска, Иво Дим чев и Ни ко лай Му таф чи ев – той 
се игра е ше на та ва на на Град ска та ху до жест ве на га ле рия „Бо рис Ге ор ги-
ев“ и един ст ве ни ят де кор бе ше един обик но вен килим. Бихме мог ли да 
при чис лим пи е са та на Ви ри па ев към оно ва, ко е то нем ска та те ат рал на 
прак ти ка и те ат роз на ние (най-ве че пос ред ст вом из с лед ва ни я та на Ханс-
Тийс Ле ман) на ре ко ха „пост д ра ма тич но“. Тя бе ше без сю жет и се състо-
е ше глав но от мо но ло зи, ко и то пер со на жи те про из на ся ха ка то в транс 
от съ но ви дение. На со ци ал но-би то во ни во пи е са та проб ле ма ти зи ра ше 
въз дейст ви е то на нар ко ти ци те и прист расте ност та, но от въд то ва бе ше 
и от кро ве но и про ни ца тел но вник ва не в чо веш ко то под съз на ние с не го-
ви те об се сии и стра хове. По дра ма тур гия пос лед на та сце на се раз ви ва 
в ада, но точ но в то зи мо мент по вре ме на пре ми ер но то пред став ле ние 
във Вар на се из си па мощ на лят на гра душ ка, ко я то за уд ря по покри ва 
на га ле ри я та с та ка ва си ла, че аб со лют но ни що от то ва, ко е то го во ре ха 
ак тьо ри те, ве че не мо же ше да се чуе и ця ло то пред став ле ние ся каш се 
уда ви в тътен. Анало гич на си ту а ция би до ве ла до спи ра не на пред став-
ле ни е то, но тук ни то ре жи сьо рът, ни то ак тьо ри те, ни то зри те ли те го 
пре къс наха. Реал ност та и фик ци я та на пред став ле ни е то се нас ло жи ха 
ед на вър ху дру га ка то въл ни, чи и то често ти на треп те не бя ха съв пад нали.

По доб ни нах лу ва ния на ре ал ност та пред став ля ват често съз на тел но 
тър се ни стра те гии и из бо ри в дра ма тур гич на та тъ кан на съв ре мен ни те 
пред став ления. Така ва е напри мер по я ва та на без дом ния по ет Бо рис 
Па раш ке вов в „Не ви ди ми № 3: Дом“ на Сту ди о то за до ку мен та лен те а-
тър „Vox Populi“, ре жи си ран от Не да Со ко ловска. През це лия спек та къл 
ак тьо рът То дор Близ на ков играе об ра за на един вне зап но ока зал се 
без ни що на ули ца та из к лю чи тел но ин те ли ген тен чо век, кой то пи ше 
сти хот во ре ния, а на фи на ла на сце на та се по я вя ва и са ми ят про тотип. 
Реал ност та нах лу ва и на фи на ла на „Мир вам“ – до ку мен та лен спек та къл 
на съ ща та ком па ния, за ни ма ващ се с те ма та за си рийски те бе жан ци, ко-
га то два ма та из пъл ни те ли – Ми ла Бан че ва и Ри кар до Иб ра хим, оста ват 
да ле жат пре гър на ти и ова ля ни в прах на зе мя та ка то поз нат и все пак 
сму ща ващ ва ри ант на жи ва кар ти на със съв ре мен ни Ро мео и Жу ли е та, 
до ка то оста на ли те участ ни ци в пред став ле ни е то за поч ват да раз г ло бя ват 
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де ко ра на сце на та пред очи те на зри те лите. Реал ност та нах лу ва и ко га то 
в сво и те спек так ли Иво Дим чев се по ряз ва и оста вя струй ки те кръв да 
се сти чат по ли це то му – то га ва зад фик ци о нал но то, въ об ра зе но и ек с-
пре сив но тя ло на об ра за из п лу ва и дру го то фи зи ческо, ре ал но, ди ша що 
и кър вя що тя ло на из пъл ни теля.

Има и спек так ли, ко и то на пускат тра ди ци он но то прост ран ст во на те-
а тъ ра и се сли ват с обик но ве но то ежед невие. Тяхна та дра ма тур гич на 
стра те гия се състои в то ва да рам ки рат или фо ку си рат под не о чак ван 
ъгъл поз на то то и ба нал но то, да на ка рат зри те ля да го ви ди, ка то ед нов-
ре мен но го ост ран ностят и раз крият. Такъв спек та къл-пре жи вя ва не бе ше 
„Мигра ци я та на пти ци те“ на ав ст ра лийска та ком па ния „Aphids“ (2014). 
Основ на та цел на пред став ле ни е то бе ше да съ бу ди по-ви со ка сте пен 
на вни ма ние и осъз на тост у хо ра та към ро ля та на пти ци те в го ле ми те 
гра дове. Извън еко ло гич на та те ма оба че дра ма тур ги я та на „Мигра ци-
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„Мигра ция на пти ци те“ – ар тисти чен про ект на Е. Дън, Ком па ния „Aphids“ – 
Мел бърн, Ав ст ра лия, 2012
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я та на пти ци те“ прев ръ ща ше ед но най-обик но ве но и поз на то съ би тие, 
случ ва що се все ки ден – па да не то на нощ та, във въл ну ва що дра ма тич-
но пре жи вя ване. Спек та къ лът не пред став ля ва ше не що по-раз лич но от 
де вет де сет ми нут на раз ход ка из Вар на, но са ми ят мар ш рут, кри во ли чещ 
меж ду тес ни и не по пу ляр ни пъ теч ки и из ли защ на бре га на мо ре то, 
хип но тич ни ят ем би ънт са ун д т рак на Ло ранс Ин г лиш в слу шал ки те за 
зри те ли те, крат ки те ви деа с пти ци, пръс на ти на екра ни из гра да, ко и то 
зри те ли те гле дат с би нок ли, при чуд ли ви те костю ми с пре ли ва щи цве-
то ве ка то пе ра на пти ци на два та ги да – ар тист ки те Ели за бет Дън и Ла ра 
Томс, и не на пос лед но място точ но из чис ле на та про дъл жи тел ност на 
раз ход ка та, ко я то да уло ви бав но то за ляз ва не на слън це то, при да ва ха 
на ця ло то пре жи вя ва не не о би ча ен дра ма тизъм. Ефек тът бе ше ка то не о-
чак ва но прог леж да не, пре о до ля ва не на на ви ци те, ко и то пра вят не ща та 
не за бе ле жи ми, и от кри ва не то на гра ни ци те меж ду яв ле ни я та в тях но то 
непре къс на то дви же ние и про мен ли вост – ха о тич ни те ро я ци от пти ци, 
ко и то се съ би рат на ти хи, не под виж ни ре ди ци под стре хи те, ули ци те на 
гра да, ко и то се вли ват в мо ре то, свет ли на та, ко я то се раз т ва ря в здра ча, 
гро хо тът, кой то се прев ръ ща в ти шина.
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