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ДРАМАТУРГИЯ НА ЕДИНИЦАТА  
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

ВЕ НЕ ТА ДОЙ ЧЕВА

В ин тен зив на та програ ма на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар-
нен ско ля то“, пред ста ве на през го ди ни те на ве че со лид на та не го ва би огра-
фия, са участ ва ли де сет ки те ат рал ни про дукции. Четли ва е ам би ци я та на 
то зи фо рум да съ би ра те ат рал ни есте ти ки и прак ти ки, ко и то се из каз ват 
с раз лич ни по е ти чески езици. Сред то ва те ат рал но раз но об ра зие ще 
обър на вни ма ние на дра ма тур ги я та на спек так ли, в ко и то до ми ни ра со-
ло из пъл ни телят. Въпро си те, по ро де ни от та къв фо кус, са из к лю чи тел но 
раз но об раз ни и ин те ресни. Ще се опи там да ги ор га ни зи рам в ня как ва 
систе ма спо ред съ дър жа щи те се в те зи при ме ри раз лич ни от но ше ния меж-
ду ос нов ни прин ци пи на те ат рал ния спек такъл. Соло из пъл ни те лят има 
ак тив на връз ка с дра ма тур ги я та на тек ста, но то ва не ели ми ни ра съ що 
тол ко ва ак тив но то от но ше ние с дра ма тур ги я та на сце на та, със сце нич-
ния разказ. Формал но то огра ни ча ва не на вни ма ни е то към спек так ли с 
един ар тист пред по ла га най-мал ко, че той е (бук вал но) за дъл жи тел на та 
фи гура. Но то зи ви дим еле мент не са мо не опростя ва, а (как то ана ли зът 
ще по ка же), раз ши ря ва те ат рал на та есте ти ка и от ва ря раз но по соч но ори-
ен ти ра ни век то ри в по ле то на ин тер пре та ци ята. Приме ри те, с ко и то ще 
ос мис лим та зи проб ле ма ти ка, мо гат да бъ дат още по-раз но об раз ни, ако 
се има пред вид ця ла та фести вал на програма. Тук ще се опи рам най-ве че 
на лич ни наб лю де ния, ко е то, естест ве но, ли ша ва из ло же ни е то от ня кои 
ин те рес ни слу чаи, на ко и то не съм би ла сви детел.

Еди ни ца та, за ко я то го во рим, е из пъл ни тел, ко го то мо жем да раз поз на-
ем в раз лич ни ли ца – кла си чески ак тьор – ин тер пре та тор, пър фор мър 
(та н цьор, му зи кант, ху дож ник), хиб рид но съ щест во (фи зи чески при-
съст ващ ак тьор, свър зан с тех ни ческо съ о ръ же ние). Неиз беж но ста ва 
осъз на ва не то, че ма кар и са мот но, то ва чо веш ко при съст вие кон цен-
т ри ра в най-наг лед на фор ма при съ щия на те а тъ ра ан т ро по цен т ри чен 
ха рактер. Естест ве но се по раж да пи та не за па ра мет ри те на то зи ан т ро-
по цен т ри зъм, как то и за въз мож но то му пре о до ля ва не и/или от ри чане. 
Изме ре ни я та на чо веш ко то/не чо веш ко то и иде и те за дра ма тур гич но то 
пости га не на те зи фе но ме ни на ми рат кон крет ни про яв ле ния в спек так ли, 
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пред ста ве ни на сце на та на фести вала. Прак ти ка та по каз ва, че и в то зи 
при вид но огра ни чен те рен на еди ни ца та ва ри а ци и те на дра ма тур ги и те 
са тол ко ва ши ро ки, че мо же да се го во ри за не огра ни че ност на дра ма-
тур гич ни те стра те гии за пости га не на чо века.

Най-чист и кла си чески ас пект на дра ма тур ги я та на еди ни ца та е сце-
нич на та ин тер пре та ция на текст-мо нод рама. Пиеса та с един пер со наж 
пред ла га въз мож ности за кон цен т ра ция вър ху су бек тив но то на ча ло, 
често ана ли зи ра ин ди ви да ка то уни ка лен обект за из с лед ва не, до кос ва 
проб ле ми на пер со нал на та иден тич ност и са мо реф лек сив ност. Фести-
ва лът е бил до ма кин на раз лич ни спек так ли, в ко и то сил ни мо нод ра ми 
пред ла гат ин те рес ни по со ки за майстор ст во то на ак тьо ри ин тер пре та-
тори. Могат да се по со чат при ме ри на спек так ли, ко и то оста ват плът но в 
те ре на на от но ше ни е то текст – мо нод ра ма/ярък ак тьор: Ва лен тин Га нев 
(„Кон т ра ба сът“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, 2001, с пов тор но участие 
2015), Зла ти на То де ва („Заб ра ве ни от не бе то“, Сдру же ние „Ле тен те ат-
ра лен уни вер си тет“, 2000), Адел Аким („Ек зе ку тор 14“, Те а тър „Же рар 
Фи лип“ – Сен Де ни, Фран ция, 1998), Сто ян Алек си ев („Гъ ба та или об рат-
но то на об рат но то“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, 1997), Ми мо за Ба зо ва 
(„Ро дил но пет но“, Те ат рал на ра бо тил ни ца „Сфу ма то“, 2009). В те зи слу-
чаи дра ма тур ги я та пред ла га сю жет, кой то пред по ла га сце ни чен раз каз, 
пул си ращ с енер ги я та на ак тьо ра и то зи пер со на лен ас пект е ак цент в 
те ат рал но то пре жи вяне. Всич ки ак тьо ри при те жа ват свой ин ди ви ду а лен 
по черк и оц ве тя ват в своя то нал ност дра ма тиз ма на исто рията.

В дру ги слу чаи дра ма тур ги я та на тек ста про во ки ра раз ши ря ва не в не-
о чак ва ни ра курси. Някои при ме ри: Ва лен тин Та нев в ро ля та на Ла зар 
(„Ла за ри ца“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, Фон да ция „Сце на Бал ка ни“, 
2005) из пъл ва обе ма на але го рич на та исто рия на Йор дан Ра дич ков за 
че ти ри те се зо на в чо веш кия жи вот със свой стил на ак тьор ска игра с 
ак цент вър ху не ле по-аб сур д на та пре тен ция за гос по дар ска та си ла на 
чо ве ка над при ро да та. В то зи про чит на мо нод ра ма та (реж. Крикор 
Аза рян) со ло из пъл ни те лят кон так ту ва ак тив но и не пос ред ст ве но с без-
с ло вес ния пер со наж на ку че то, въп лъ тен от ак тьор (Ма лин Кръстев). 
В ре зул тат на то ва дра ма тур ги я та на сце на та из граж да но ва смис ло ва 
сре да за дра ма тур ги я та на тек ста и еди ни ца та-чо век-Ла зар се из рав ня ва 
с еди ни ца та-жи вот но-ку чето. Тема та за при род на та същ ност на чо ве ка и 
за не го во то впис ва не в ця ло то при род но ми роз да ние по лу ча ва ори ги нал-
на те ат рал на ин тер пре тация. Вълчо Ка ма ра шев („Руска на род на по ща“, 
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Те а тър „Бъл гар ска ар мия“, 2000) – от но во при мер за сце нич на дра ма-
тур гия, ко я то ин тегри ра в раз ка за въ об ра зе ни те от глав ния ге рой не го ви 
жи тейски па р т ньо ри и та ка ос вен със се бе си той об щу ва и с хле бар ка 
напри мер (от но во се играе от жив ак тьор). Велко Къ нев („Ве лик ден ско 
ви но“, На ро ден те а тър „Ив. Ва зов“, 1994) – мо нод ра ма та сре ща дра ма ти-
ческия про та го нист (поп Кръ стьо) с дра ма тур гич но при съст ващ пер со наж 
па р т ньор (Ге чо), кой то е без с ло ве сен (фи зи чески ням). В дра ма тур ги я та 
на тек ста со ло из пъл ни те лят е сло вес но постиг на та еди ни ца ре дом до 
сло вес на та лип са на не чие дру го еди нич но при съст вие. В те ат ра лен 
план дра ма тур ги я та поч ти за губ ва ха рак те ристи ки те на мо но ло гич на та 
до ми нан та в пол за на но ва дра ма тур гич на си ту а ция, в ко я то жесто ве те, 
дви же ни е то и фи зи ческа та ди на ми ка над мог ват мо но лит ния сло ве сен 
из б лик и усил ват напре же ни е то в сце ни чен живот.

Друг ас пект на дра ма тур ги я та на еди ни ца та е от кри ва не то на уни кал на 
тема. Дума та „уни кал на“ в то зи слу чай е умест на в пъл на мя ра, за що то 
те ма та се сли ва с уни кал ност та на ин тер пре та то ра. В те зи при ме ри ин-
т ри га та е аб со лют на, тъй ка то честа прак ти ка е спек та къ лът да се из гра-
ди без текст в за вър ше на и са мостой на в се бе си фор ма, ка то пред ла га 
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„Контрабасът“ – П. Зюскинд, 
реж. П. Марков, моноспектакъл 

на Валентин Ганев, 
НТ „Ив. Вазов“, 2000/2001
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сю жет или факт, към кой то да се на со чи ин тер пре та торът. Неряд ко има 
пъл на не из вест ност от нос но сце нич ния жи вот, тъй ка то той е в бук вал ния 
сми съл жи вот на сце нич ния из пъл нител. Като при мер от кро я вам Иво 
Дим чев в раз лич ни не го ви со ло про дук ции („Som Faves“, 2010). Перфор-
ма тив ни ят ха рак тер на не го ви те сце нич ни ак ции е под чер тан и раз гър нат 
в из ме ре ни я та на хи пе рав тен тизъм. Иво Дим чев е то тал на еди ни ца, 
ко я то ни пред ста вя сво и те об се сии, бля но ве, са мо на ра ня ва ния и стра-
хове. Личност та се по каз ва пред пуб ли ка та ка то пер фор ма ти вен уникат.

Вер сия на то зи тип дра ма тур гия на ав тен тич но то е дра ма тур ги я та на уни-
кал на та глед на точ ка на со ло ин тер пре та тора. Роля та на су бек тив ния пог-
лед до ми ни ра, ка то се нас лаг ва вър ху съ щест ву ва щи тек стове. Обик но ве но 
то ва не са мо нод ра ми, а адап та ции на про за, ко ла жи от дра ма тур гич ни 
твор би (до ри са мо мо ти ви или еле мен ти от тях) или до ку мен тал ни сви-
де тел ства. Приме ри за мо нос пек так ли с уни кал на глед на точ ка са ин тер-
пре та ци и те на Ма ри ус Кур кин ски на христо ма тий ни твор би („Бъл гар ски 
раз ка зи“, 2011; „Сът ре се ние“, ДТ – Плов див, 2007; „Съ нят“, ДТ – Плов див, 
2002; „Са ми ят чо век“, Фон да ция „Кон цеп ция за те а тър“, 1999; „Да ма та с 
ку чен це то“, НДК, 1997). Стилът на ак тьо ра обе ди ня ва всич ки по со че ни 
спек так ли, ка то ги прев ръ ща в при мер за пер со нал на те ат рал на прак ти ка, 
ко я то мо жем да мис лим ка то дра ма тур гия на из пъл ни теля. Камен До нев 
при ла га сход на стра те гия към но ви и ста ри кли ше та („Въз г ле ди те на един 
учи тел за на род но то твор чест во“, ДТ – Плов див, 2008) и пости га соб ст вен 
из каз, в кой то сло вес на та им про ви за ция, тан цът и во кал но то из пъл не ние 
се урав но ве ся ват чрез ак тьор ска та му лич ност. Широк спек тър от при ме-
ри де мон ст ри рат прив ле ка тел ни те про во ка ции на кла си ка та (най-ве че на 
Шек с пир) за со ло из пъл ни те ли те Сти вън Бър коф („Зло де и те на Шек с пир“, 
East Produc  ons, Обе ди не но крал ст во, 2009), Га рет Ар м ст р онг („Шей лок“, 
Makin Projects, Обе ди не но крал ст во, 2007). В ключ на иро нич но-дра ма тич-
но от ст ра не ние те пред ла гат своя дра ма тур гия на пер со на жи и ак тив но 
об вър з ват лич ния си пог лед с кри ти чен ко ментар.

Но как во е един го лям фести вал без ак тьо ри те звезди? Програ ма та не е 
за гър б ва ла же ла ни е то на пуб ли ка та да ви ди на жи во го ле ми те майсто ри 
от ев ро пейски и све то вен ранг. Най-впе чат ля ва ща е дра ма тур ги я та на 
еди ни ца та, ко га то де мон ст ри ра уни кал на ак тьор ска вир ту оз ност. В те-
зи при ме ри со ло из пъл ни те лят със ре до то ча ва в се бе си из к лю чи тел но 
майстор ст во, уни кал ни въз мож ности и пер со нал на ха ризма. Санчо Фин-
ци („От нос но ома ра“, Те а тър „Фол к с бю не“ – Бер лин, Гер ма ния, 2011), 

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ



139

„Днев ни кът на един луд“, Дой чес те а тър – Бер лин, Гер ма ния, 2009), 
Йе ру ун Уи лемс („Гла со ве“, NTGent, Бел гия, 2005), Брус Ма йерс под ре-
жи су ра та на Пи тър Брук във „Ве ли ки ят ин к ви зи тор“ (C.I.C.T./Те а тър „Буф 
дю Нор“ – Па риж, Фран ция, 2007) – дра ма тур ги я та на те зи вла де те ли на 
сце на та е де мон ст ра ция на ста ра та исти на, че ня ма пре дел за ак тьо ра 
в те ат рал но то пре жи вя ване.

Вир ту оз но то майстор ст во е аб со лют но ус ло вие и за со ло из пъл ни те ли те, 
ко и то ра бо тят с пласти ка та и дви же ни е то – Кит Джон сън („Ра ко об раз но“, 
X-АСТ, Да ния, 2011), или с тан ца – Ва ле ри Ми лен ков („Еcorché“, 2011). 
В пър вия при мер дра ма тур ги я та на ин тер пре та то ра Кит Джон сън „очо ве-
ча ва“ ця ла та ево лю ция на жи ви те ор га низ ми и ус пя ва са мо с пласти ка та 
на го ло то тя ло да пре ми не през ета пи те на жи во та на пла не та та, а Ва ле-
ри Ми лен ков „обел ва“ (ecorché) ко жа та си чрез тан ца и пра ви се тив но 
осе за е ми всич ки муску ли, су хо жи лия и сглоб ки на чо веш ка та ана томия.

Фести ва лът е пре доста вял сце на и на дра ма тур гия, ко я то съ че та ва лич на-
та енер гия на со ло из пъл ни те ля с раз лич ни тех ни чески прис по соб ле ния 
и ин тегри ра ин ст ру мен та ри у ма на ак тьор ско то из куст во в ди ги тал ния 
свят. Мая Но во сел ска („Ед но мал ко ра дио“, Са ти ри чен те а тър, „Ар ти-
шок“ – ЕО ОД, 2002), Ан на Пе тер сон („Гос по жи ца Юлия“, Те а тър „Ин ти-
ма“ – Сток холм, Шве ция, 2012), Та маш Ке рестеш („Днев ни кът на един 
луд“, Те а тър „Ка то на Йо жеф“– Бу да пе ща, Ун га рия, 2017), Да вид Ес пи но са 
(„Мно го шум за ни що“, Да вид Ес пи но са / Ел Ло кал Е. К. – Бар се ло на, 
Ис па ния, 2016). Тези при ме ри ни де мон ст ри рат, че со ло из пъл ни те лят 
мо же да впис ва естест ве но сво я та ак тьор ска вир ту оз ност в из раз ност с 
раз ли чен ре гистър – мул ти ме дия, му зи ка на жи во, вир ту ал но па р т ньор-
ст во, ми ни а тюр ни кук ли, пред мети.

Фести ва лът е пред ста вял и из к лю чи тел ни при ме ри на уни кал но ак тьор-
ско при съст вие, но се що ка то шлейф асо ци а ции и ре фе рен ции към исто-
ри чески прак ти ки и зна ко ви те ат рал ни фак ти и фи гу ри (Брус Ма йерс/
Пи тър Брук – „Ве ли ки ят ин к ви зи тор“). Полъ хът на ве ли ки те ат рал ни 
яв ле ния, пре вър на ли се ве че в ми то ве за све тов ния те а тър, струи от 
вну ша ва ща та рес пект фи гу ра на Брус Ма йерс, вер ния съ рат ник на Пи тър 
Брук. Изсе че но то ли це на ак тьо ра, ост ри ят пог лед и плът ни ят ре гистър 
на гла са, ос вен че кон кре ти зи рат връз ки те с те ат рал на та исто рия, прев-
ръ щат мо нос пек та къ ла в по ле на въл ну ва ща среща. Прочу ти ят мо но лог 
за Ве ли кия ин к ви зи тор (по „Бе со ве“ от Досто ев ски) е пред ста вен ка то 
са мосто я тел на дра ма тур гия, нап ластя ва ща прит ча та от ро ма на и ин ди-
ви ду ал ност та на го ле мия артист.
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В про фи ла си фести ва лът има ед на устой чи ва чер та – раз ши ря ва не на 
хо ри зон ти те и пред ста вя не на мал ко поз на ти, да леч ни или ек зо тич ни 
те ат рал ни прак ти ки. И един из пъл ни тел по ня ко га мо же да приб ли жи 
пуб ли ка та до уни кал на сце нич на есте ти ка: Хи са ко Хо ри ка ва („Сар ди на и 
го рещ вя тър“, Япо ния, 2000) и есте ти ка та на бу то-танца. Без да при над-
ле жат към да леч но то и не поз на то то, ин ста ла ци и те на Ве не лин Шу ре лов 
(„Man Ex Machina“, 2011; „Zoom In“, 2012, тя ло – Ви о ле та Ви та но ва), ко и то 
съ че та ват фи зи ческо то тя ло със спе ци ал на сре да/уред за наб лю де ние 
и ак ти ви зи ра не на пог ле да на зри те ля, съ що мо гат да се ос мис лят ка то 
дра ма тур гия на еди ни ца та – един ст вен из пъл ни тел, кой то из граж да 
тяс на, до ри ин тим на връз ка с все ки зри тел ка то един ствен.

Не що ка то обоб ще ние: постиг на та чрез ак цент вър ху сло во то, с не го во то 
пре неб рег ва не и ак цент вър ху те лес но то и пласти ческо то на ча ло или пък 
ин тегри ра ща всич ки въз мож ности на сце нич на та из раз ност – еди ни ца та 
е ка то спек тъ ра на бя ла та свет лина. Изказ вай ки еди нич но то, уни кал но то, 
ав тен тич но то, тя до кос ва уни вер сал но то, веч но то, до ри кос ми ческото.

©
 Ф
о т
ог
ра

ф 
Тр
ис
тр
ам

 К
ен

тъ
н

„Ве ли ки ят ин к ви зи тор“ по Ф. М. Досто ев ски, реж. П. Брук, C.I.C.T. / Те а тър Буф 
дю Нор – Па риж, Фран ция, 2003

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ


